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Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet

Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret
2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr.
2015/16:113).
Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds
universitet beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande
lydelse i nedan angivna delar.
VERKSAMHET
--3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets
medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det
avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).
Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för
högst 1 252 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter
som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.
Återrapportering

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax
08-723 11 92

E-Post
u.registrator@regeringskansliet.se

Lunds universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur
ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader,
lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet
redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.
2. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt
de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av
klinisk utbildning och forskning.
3. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch.
Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande
samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.
4. Universitetet ska planera för och bygga upp kompletterande
utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.
Utbildningen ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om
högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.
Återrapportering
I årsredovisningen ska universitetet redogöra för hur arbetet med att
bygga upp utbildningen fortlöper.

FINANSIERING
--5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

810 000

Belopp angivna i tkr

--På regeringens vägnar

Gustav Fridolin
Lisa Midlert
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Kopia till
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer
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