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Beslut 
Verksamhetsplanen ska under de kommande åren i ökad utsträckning utgå från universitetets strategiska 
plan, den årliga riskanalysen och andra centrala styrdokument. Verksamhetsplanen beskriver ledningens 
och styrelsens 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 tre 
åren.  

Verksamhetsplanen, resursfördelningen och planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma 
beslutsdokument. Dokumentet har varit föremål för MBL-förhandling enlig § 11. 
 

Styrelsen beslutar: 
- Att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2017 samt planeringsförutsättningar för 

2018 - 2020 enligt föreliggande förslag. 

 

 

 
 

 

 
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, NÄLU – Nämnden för ämneslärarutbildningen, UN – utbildningsnämnden, 
FUN – forskarutbildningsnämnden, FN – forskningsnämnden, CH – Campus Helsingborg. 
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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 utgör med sin bredd inom 
utbildning, forskning, samverkan och innovation en viktig smältdegel för kunskap. 

Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen och 
andra universitetsgemensamma styrdokument. Denna plans övergripande mål är att öka 
sammanhållningen och samarbetet inom universitetets olika verksamheter. 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 tre åren. Verksamhetsplanen och resursfördelningen med planeringsförutsättningarna 
utgör delar av ett och samma dokument.  

Den starka ekonomiska utvecklingen, inom framför allt forskningen, har börjat plana ut.  Söktrycket till 
universitetets utbildningar är fortsatt högt. Universitetet har antagit fler studenter än som kan ersättas 
genom utbildningsanslaget.  

I regeringens budgetproposition för 2017 tilldelas universitetet ett utbildningsanslag på 1 982 mnkr. 
Från respektive fakultets utbildningsanslag dras 3,5 procent för finansiering av gemensamma åtaganden. 
Anslaget till forskning och forskarutbildning blir 2 120 mnkr för 2017. I regeringens budgetproposition 
framgår att i den nya forskningspolitiska propositionen tilldelas sammanlagt ytterligare 2,8 miljarder 
kronor till sektorn fram till 2020. Av dessa kommer 1,3 miljarder att gå till lärosätena och resten av 
medlen går i huvudsak till råden. Inga nya forskningsmedel tilldelas lärosätena 2017. Regeringen 
genomför en förstärkning av utbyggnaden av lärarutbildningen fram till 2021 med sammanlagt 3 600 
nya platser. Av denna satsning får Lunds universitet 2017 3,9 mnkr.  

Nya eller förändrade satsningar i resursfördelningen för 2017 är: 
- universitet avsätter 4 mnkr till stimulansmedel för internationalisering, 
- universitet avsätter 8 mnkr till samverkan och samarbeten, 
- universitetets anslag till ämneslärarutbildning ökar med 3,9 mnkr, 
- universitetet avsätter 1 mnkr till satsningar på nyanlända, 
- universitet avsätter 4 mnkr som basanslag till Lunarc, 
- universitetet avsätter sammanlagt 20 mnkr till forskningsinfrastruktur, 
- universitetet avsätter 5 mnkr av SFO-medel, tre procent, för universitetsgemensamma 

satsningar, 
- universitetet omfördelar medel då Centrum för Öresundsstudier flyttas från USV till HT. 
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1. Verksamhetsplan 2017 
Verksamhetsplanen för Lunds universitet utgår från den strategiska planens mål, riskanalyserna som 
görs av verksamheten, annan uppföljning av universitetets verksamhet samt omvärldsbevakning. Utifrån 
dessa dokument, förutsättningar och analyser sätts mål och strategier upp i verksamhetsplanen som 
påverkar hur de statliga resurserna fördelas inom universitetet.  

Verksamhetsplanen och resursfördelningen beslutas av styrelsen vid oktobermötet medan den 
strategiska planen för 2017 och framåt beslutas vid universitetsstyrelsemötet i december. Den 
strategiska planen ska fungera som ett övergripande styrdokument som ska omsättas i mer konkreta mål, 
strategier och åtgärder i verksamhetsplanen och resursfördelningen. Då verksamhetsplan och 
resursfördelning beslutas före den nya strategiska planen kommer verksamhetsplanen för 2017 att ha en 
ofullständig form och vara en mellanårsvariant.  

Denna verksamhetsplans mål utgår i huvudsak från de mål som beslutades i verksamhetsplanen för 
2016. Några mål har strukits och några har justerats, vilket bl.a. har påverkats av diskussionerna inför 
den nya strategiska planen. Några av målen i verksamhetsplanen för 2016 har flyttats in i 
resursfördelningen för 2017.   

1.1 Universitetets övergripande mål och visioner 
Lunds universitet är ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
Motiverade studenter och engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att universitetet 
ska kunna röra sig mot denna vision. En hög kvalitet i utbildning och forskning samt ett gott arbetsklimat 
för alla medarbetare är självklara utgångspunkter.  

Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta sanningar och bryta ny mark 
för kunskap och utveckling. Vårt samhälle står inför grundläggande och komplexa utmaningar. Kopplat 
till dessa stora utmaningar har universitetet en viktig och central roll i att både ställa rätt frågor och söka 
svar på dem. 

Universitetet värnar om sin decentraliserade resurs- och ansvarsmodell. Varje fakultet måste ges 
möjlighet att odla sin särart. Fakulteterna, eller motsvarande, har ansvar för sin verksamhet och sin 
verksamhets kvalitet vilket även innebär att varje fakultet behöver ha beredskap och strategier för att 
både bygga upp och lägga ner, göra omprioriteringar och strategiska satsningar.  

Lunds universitet har en mycket stor bredd i sin utbildning och forskning. Det ger unika möjligheter till 
ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande möten. 
Tillsammans kan de olika delarna bidra till att skapa en helhet som är starkare än dess enskilda delar. 
Detta ger nationellt sett unika möjligheter för universitetet. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet 
kräver samtidigt gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Utmaningen att hitta 
en funktionell balans mellan spets och bredd är ett gemensamt ansvar. 

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

Ett levande studentliv och ett aktivt studentinflytande är hörnstenar för universitetet. Det rika och 
välutvecklade studentlivet i Lund är en viktig faktor för att göra universitetet till en attraktiv och 
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utvecklande mötesplats för studenter. Kårer och nationer är centrala organisationer i detta arbete. 
Studentinflytandet är avgörande för universitetets framgångar och ska värnas och utvecklas.  

Det högskolepedagogiska arbetet behöver ges goda möjligheter att utvecklas ytterligare. En viktig del 
av det arbetet gäller e-lärandet: den digitala utvecklingen rymmer enorma pedagogiska möjligheter. 
Inom universitetet finns fakulteter som arbetat mycket med detta, men arbetet behöver ges möjligheter 
att komma alla studenter tillgodo. Det pedagogiska arbetet behöver ytterligare utvecklas och lärarrollens 
status behöver höjas. 

Universitetet har i uppgift att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet 
och verka för att forskningsresultat från universitetet kommer till nytta. Sveriges konkurrenskraft kan 
öka och fler arbetstillfällen kan skapas om universitetet arbetar sida vid sida med företag och industri. 
För detta krävs en medveten och målinriktad innovationspolitik.  

• Universitetet ska vara en aktiv samhällsaktör och ta en ledande roll i de stora 
samhällsutmaningarna. 

• Samtliga fakulteter och gemensamma förvaltningen ska underlätta samarbeten över 
gränserna vilket bl.a. innebär att administrativa system och processer ska utformas och 
anpassas så att de underlättar samarbeten.  

• Andelen kvinnliga professorer ska öka. Särskilt fokus ska riktas mot att öka andelen nyanställda 
kvinnliga professorer. 

• Ett gott ledarskap ska stå i fokus på alla nivåer.   

1.2 Förutsättningar och särskilda mål 

Utbildning 

Kvalitetsarbetet står ständigt i fokus i all verksamhet vid universitetet. Universitetets utbildningar ska 
vara forskningsanknutna och förbereda studenterna för en föränderlig framtid. Utbildningens kvalitet 
har tidigare systematiskt granskats av Universitetskanslersämbetet, men kvalitetssäkringsarbetet är nu 
ett ansvar för universitetet självt.  

• Universitetet ska vidareutveckla intern kvalitetssäkring för utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. 

Utbildningsplanering sköts i huvudsak av varje enskild fakultet vid universitetet. Utbildningsnämnden 
utgör ett fakultetsövergripande organ där bl.a. övergripande strategisk utbildningsplanering diskuteras 
och behandlas.   

• Universitetet ska fortsätta utveckla sin strategiska utbildningsplanering utifrån studenternas 
efterfrågan, universitetets forskningskompetenser och arbetsmarknadens behov.  

Universitetet har fler studenter än vad som kan ersättas genom det årliga statliga anslaget. Denna s.k. 
överproduktion leder till påfrestningar för personal och ekonomi och kan på sikt skada kvaliteten inom 
utbildningen. 

• Vid utgången av 2019 bör ingen fakultet ha en högre ”överproduktion” än 5 procent.  

Breddad rekrytering handlar om att motverka socio-ekonomisk snedrekrytering och motivera 
underrepresenterade grupper att söka till universitetet. Breddad rekrytering måste också handla om hur 
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universitetet kan stödja alla studenter, oavsett vilken bakgrund de har, under hela studietiden. Den 
breddade rekryteringen handlar därför inte bara om att rekrytera en bredare grupp studenter utan framför 
allt om att kunna ta hand om alla som universitetet antar och ge det stöd de behöver.  

• Samtliga fakulteter ska aktivt arbeta för att uppnå en breddad rekrytering och erbjuda adekvat 
stöd till de antagna. 

Forskning  

Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat under de senaste åren och huvuddelen av 
universitetets forskningsmedel kommer från externa finansiärer. Universitetets ökande andel externa 
bidrag innebär allt hårdare krav på samfinansiering och en allt större ekonomisk utmaning för de 
enskilda fakulteterna och för lärosätet som helhet. 

• Samfinansiering av forskningsprojekt ska som huvudregel finansieras inom respektive fakultet. 
Varje fakultet ska ha en modell för att stödja prioriterade forskningsprojekts samfinansiering. 

Myndighetskapitalet 

Myndighetskapitalet har under senare år ökat vid flera fakulteter. Samtidigt visar universitetets 
ekonomiska prognoser att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom några år ha ett 
mycket begränsat kapital. Universitetet hade vid ingången av 2016 ett myndighetskapital på sammanlagt 
drygt 1,3 miljarder kronor.  

• Vid utgången av 2018 ska det samlade måltalet för myndighetskapitalet vara högst 15 procent. 
Måltalet ska gälla för universitetet sammanräknat, men variation mellan fakulteter kan tillåtas. 

1.3 Strategisk plan för Lunds universitet 
Lunds universitet har en framskjuten position nationellt och internationellt vilken är baserad på 
utbildning och forskning av hög kvalitet samt samverkan med omvärlden. Universitetets strategiska 
planer har alltid syftat till att på olika sätt vidareutveckla denna position.  I den nya strategiska planen, 
som gäller från och med ingången av 2017, är målet att under de kommande 10 åren ska en tydlig 
förflyttning ske för att uppnå detta i än högre utsträckning.   

Lunds universitet ska i en öppen och kreativ miljö ta fram kunskap som är bas för framtidens vetande 
och för hållbar utveckling. Det sker genom att olika mål identifieras och strategier utvecklas för att 
tillförsäkra att utbildning och forskning präglas av hög kvalitet och att samarbeten med omvärlden 
prioriteras. För att nå detta avser den strategiska planen att utgå från ett par utpekade områden av särskild 
betydelse för förflyttningen under de kommande tio åren.  

Som en utgångspunkt och planeringsförutsättning bör verksamhetsplan och resursfördelning för 2018, 
och framåt, utgå från att förverkliga målen i den strategiska planen genom att operationalisera dem i 
mer konkreta mål och strategier. Den strategiska planen ska tillsammans med de årliga riskanalyserna 
därmed få ett mer direkt inflytande på den årliga resurstilldelningen. Den strategiska planen och den 
årliga verksamhetsplanen ska bäras vidare in i fakulteternas verksamhetsplaner och resursfördelningar. 

1.4 Riskanalys 
Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) avses med intern styrning och kontroll 
den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § 
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myndighetsförordningen (2007:515). En riskanalys ska göras i syfte att identifiera förhållanden och 
omständigheter som utgör risker för att de krav som framgår av myndighetsförordningen inte uppfylls. 
Universitetet ska också inom ramen för denna process definiera och följa upp åtgärder som syftar till att 
hantera de identifierade riskerna.  

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll och har därmed 
ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig riskhanteringsprocess. På styrelsens decembermöte 
2015 beslutades att processen för intern styrning och kontroll skulle ändras samt att ett riskutskott skulle 
inrättas. Målet med den nya processen är att göra den mer överskådlig, begriplig och användbar. Genom 
att minska antalet definierade risker och bättre integrera riskprocessen i andra styr- och 
uppföljningsprocesser ges styrelsen en bättre möjlighet att följa och bedöma de identifierade riskerna.  

Fakulteter, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, LUB och gemensamma förvaltningen ska göra 
riskvärderingar för sina respektive verksamheter. Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Detta 
utskott ska delta i beredningen av universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande 
riskvärdering, bereda universitetsstyrelsens beslut om bedömning om 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. I riskutskottet ingår 
ledamöter från universitetsstyrelsen.  
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2. Resursfördelning för 2017 
I resursfördelningen fördelas det årliga statliga anslaget. Det totala statliga anslaget består till knappt 
hälften av utbildningsmedel och till drygt hälften av forskningsmedel. Målet med resursfördelningen är 
att ge förutsättningar för bra ekonomisk styrning och uppföljning. I normalfall beslutar styrelsen om 
resursfördelning 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 resursfördelningen och ta fram underlag till universitetets totalbudget och 
flerårsprognos. Totalbudgeten fastställs i normalfall 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. 

Enligt resursfördelning för 2017 fördelas 46 procent av tillgängliga medel direkt till fakulteterna för 
utbildning och 42 procent fördelas direkt till fakulteterna för forskning. Resterande 12 procent går till 
USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV samt till s.k. strategiska forskningsområden (SFO) för 
vidarefördelning samt avsättning för riktade ändamål och för senare beslut. 

De medel som går direkt till fakulteterna fördelas enligt figuren nedan.  

 

Den ekonomiska styrmodellen 

Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, som statsanslag, externa 
bidrag, avgiftsintäkter och ränteintäkter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt ska 
alla kostnader föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter, utbildning och forskning, bedrivs. I 
resursfördelningen för Lunds universitet anges hur de tillgängliga resurserna i form av anslagsmedel 
från staten, räntemedel och universitetsgemensamt myndighetskapital fördelas internt och hur de 
övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. Därutöver 
anges även planeringsförutsättningar för de kommande tre åren. I resursfördelningsbeslutet fastställs 
också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Biblioteksverksamheten ingår i de universitetsgemensamma kostnaderna med undantag för 
pliktexemplarsfunktionen vid Universitetsbiblioteket som finansieras av anslagsmedel.  
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Styrelsens tidigare krav på budget i balans ersattes 2010 med krav på att underbalansera totalbudgeten 
för att i ökad utsträckning förbruka befintligt myndighetskapital. I budgetunderlaget till regeringen 
2017-2019 beräknas totalbudgeten visa överskott med 10 mnkr för 2017, överskott med 5 mnkr för 2018 
samt vara underbalanserad med 73 mnkr 2019. Anledningen till underbalanseringen 2019 är att 2016 
års kvalitetsförstärkning riktad till HSTJ-prislappen kan upphöra, samt att flera fakulteter kommer att 
behöva ta myndighetskapital i anspråk för att fortsatt kunna bedriva utbildning och forskning med 
bibehållen kvalitet. 

Universitetets räntenetto mellan 2015-07-01 och 2016-06-30 är negativt och visar ett underskott på cirka 
10 mnkr. Räntenettot har blivit påtagligt lägre de senaste åren då reporäntan, som styr Riksgäldens 
räntesats, har sjunkit. Från 2015-02-18 har reporäntan varit negativ och universitetet belastas med 
negativ ränta på behållningen på räntekontot i Riksgälden.  

Kärn- och stödverksamhet 

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- och systemkostnader. Universitet och högskolor i Sverige har kommit överens om att 
redovisa kostnader för stödverksamhet enligt den s.k. SUHF-modellen. Modellen erbjuder en systematik 
och struktur för att beräkna, tydliggöra och redovisa stödverksamhetens kostnader. Stödverksamhetens 
kostnader på de olika nivåerna fördelas på utbildning och forskning och debiteras kärnverksamheten.  

Lunds universitet fördelar kostnaderna för stödverksamhet på universitetsgemensam nivå genom en 
årlig ”faktura” till varje fakultet eller motsvarande verksamhet. Fakturans belopp och fördelning på 
utbildning och forskning fastställs av universitetsstyrelsen i resursfördelningsbeslutet och ändras inte 
under året. Fakulteterna fördelar på motsvarande sätt de fakultetsgemensamma kostnaderna och sin 
andel av de universitetsgemensamma kostnaderna till institutionerna som i sin tur fördelar dessa 
kostnader, inklusive de institutionsgemensamma kostnaderna, på kärnverksamheten. I den ekonomiska 
redovisningen visas härigenom de fulla kostnaderna för den bedrivna verksamheten, inkluderande såväl 
direkta som indirekta kostnader. 

Pris- och löneomräkning och lönekostnadspåslag 

Den statliga pris- och löneomräkningen (plo) följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket 
räknar ut hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata 
sektorn. Plo för 2017 är 1,51 procent. Denna låga procentsats kommer att leda till en fortsatt urgröpning 
av anslaget då den inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och löneökningar.  

Lönekostnadspåslaget 2017 är 50,04 procent, för födda 1938 – 1950 är den 28,63 procent och för födda 
1937 eller tidigare är den 6,15 procent av löneunderlaget vid universitetet och ligger till grund för 
kostnadsplaneringen 2017. Om väsentliga ändringar av de ingående avgifterna sker under året, beslutar 
rektor om ändring av lönekostnadspåslaget. Påslaget består av arbetsgivaravgift, 31,42 procent, avgift 
för statens avtalsförsäkring, 12,27 procent, inbetalning till Kåpan, 2,48 procent, inbetalning till Iåpen, 
3,11 procent samt en avgift på 0,76 procent som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, 
Trygghetsstiftelsen, Partsrådet samt lokalt aktivt omställningsarbete.  
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2.1 Övergripande uppdrag 
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. 
 
I avsnitt 2.2 Utbildning beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs även 
ett antal specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2017. Uppdragen kan vara av 
universitetsgemensam karaktär, men kan också vara riktade uppdrag till en viss fakultet eller 
motsvarande. 

Lokaler 

Enligt Lokalplanen för 2014-2016 genomgår universitetet en fysisk expansion med flera genomförda 
och planerade byggnationer. Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för 
internationella studenter anslås 15 mnkr till bostäder för dessa studenter. BoPoolen, som är en 
förmedling för studentbostäder, får 250 tkr för år 2017.  

En universitetsgemensam lokalfond beslutades i resursfördelningen för 2014, där 10 mnkr avsattes från 
räntemedel. Även 2015 års avsättning till lokalfonden (10 mnkr) finansierades från räntemedel. För 
2016 förstärktes lokalfonden till 25 mnkr, 16,5 mnkr från forskningsmedel och 8,5 mnkr från utbildning 
(kapital). För år 2017 och framåt finansieras lokalfonden med totalt 25 mnkr, varav 8,5 mnkr från 
utbildningsmedel och 16,5 mnkr av 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. Huvudprincipen ska vara att lokalfonden kan bära hälften av de ökade 
hyreskostnaderna för nya byggprojekt. Hela lokalfonden för 2017 kommer inte att tas i anspråk. Ett 
kapital kommer därmed att kunna skapas för att under de kommande åren klara av att bära kostnaderna 
för byggprojekt hos S (projekt Paradis), K (ny musikhögskola) och EHL (EC 4) enligt tidigare beslut av 
universitetsstyrelsen 2015. 

2.2 Utbildning 
Universitetet införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på grund- och avancerad 
nivå 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 varje år för förändrade utbildningsuppdrag i regleringsbrev eller genom interna 
prioriteringar som finansieras med anslag. Respektive fakultets utbildningsanslag reduceras 2017 med 
3,5 procent för att finansiera gemensamma åtaganden. 
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Utbildningsuppdrag per fakultet 

Under 2017 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas av takbeloppet, 
s.k. överproduktion. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade prestationer och kan 
därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av de senaste årens överproduktion. 

 

Respektive fakultet eller motsvarande ska under 2017 generera följande intäkter (mnkr) inom utbildning, 
se även bilaga 1. Totalt utbildningsuppdrag för år 2017 är 1 924 mnkr. 

   EHL   HT   J K   LTH    M N    S    USV 

   182     166  80  137 536 352    122      335 15 

 

Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt detta uppdrag. Följande regler för 
ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid underproduktion gäller: 

 LU under tak LU under tak 
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prestationer 
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sparande 
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Fakulteten 
överproducerar 
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Full 
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Ingen 
återbetalning 

Ingen 
återbetalning 

 

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 får fakulteten stöd i form av sänkt 
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utbildningsuppdrag och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet enligt tabellen ovan.  
Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag för 2015-2017 sänks därför med 2 mnkr per år medan 
tilldelningen av resurser ligger kvar oförändrad.  

Regeringens prioriteringar 
I budgetpropositionen för 2017 anges en ökad satsning på lärarutbildningen, utöver de satsningar som 
genomförts och aviserats de två senaste åren. Sammanlagt kommer 3 600 fler platser inom 
lärarutbildningen att fördelas under 2017-2021, vilket motsvarar 270 mnkr. Lunds universitets 
tilldelning inom ramen för denna satsning blir till år 2021 21 mnkr. Universitetet får en ökning 2017 
med 3,9 mnkr. För 2018 är den planerade höjningen 3,9 mnkr, 2019 3,3 mnkr, 2020 3,3 mnkr och 2021 
drygt 6 mnkr. 

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. Regeringen beräknar att höjningen ligger kvar t.o.m. 2018. Vad 
som händer 2019, och därefter, med denna förstärkning 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. 

Den nuvarande regeringens första budgetproposition för 2015 föll i Riksdagen till förmån för Alliansens 
motion. Efter riksdagens beslut att inte bifalla föreslagen budgetproposition och istället anta Alliansens 
motion fick universitetet en takbeloppsökning på 5 mnkr. I vårpropositionen 2015, och i efterföljande 
regleringsbrevsändring, återgick regeringen till de satsningar som presenterades i budgetpropositionen 
för 2015. För Lunds universitets del har denna satsning större fokus på vårdutbildningarna med 91 
platser mot tidigare aviserade 17. Inom utbildningsområdet fick universitetet 39 platser till 
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) mot tidigare aviserade 43 platser fördelade på 
ämneslärarutbildningen och KPU. För att erbjuda berörda fakulteter möjligheten att planera långsiktigt 
valde universitetsstyrelsen att ökningarna till Medicinska fakulteten och ämneslärarutbildningen på 
totalt 4,8 mnkr för 2015 skulle ligga kvar. Därutöver anslogs 7,6 mnkr till sjuksköterske-, 
specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar utifrån regeringens särskilda satsningar. 10 KPU-
platser omfördelades 2016 från ämneslärarutbildningen till musiklärarutbildningen vid 
Musikhögskolan. Lunds universitet erhåller med anledning av denna satsning 18,8 mnkr 2017, samt 
15,6 mnkr för 2018 och 0,3 mnkr för 2019. 

Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet anslår 
regeringen 1 396 tkr. Universitetet tillskjuter 300 tkr som en gemensam finansiering från 
utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel.  Universitetet har även ett särskilt anslag 
för omhändertagande av arkeologiska fynd (3 041 tkr), vilket tillfaller LUKOM. Därutöver anvisas 
universitetet ett anslag på 3 875 tkr för spetsutbildning i entreprenörskap vilket tillfaller EHL.  

Regeringen inledde 2012 en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen och året efter ytterligare 
utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna. Som en konsekvens av dessa satsningar får 
universitetet ökat anslag under 2017 med 7,8 mnkr. Ytterligare medel erhålls för 2013-års satsning även 
2018 (se bilaga 1). 2012 inleddes även en utbyggnad av läkarutbildningen. Denna ger universitetet en 
ökning med 1,4 mnkr 2017 (se bilaga 1). 
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Universitetets prioriteringar 

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 
Högskolan Kristianstad. Under 2015 och 2016 har en översyn av organisation och ekonomiska 
förutsättningar för det fortsatta arbetet gjorts. En konsekvens av denna översyn är att universitetet fattat 
beslut om att inte förlänga avtalet med Högskolan Kristianstad gällande ämneslärarutbildningen. 
Huvudprincipen under avvecklingen är att de studenter som är antagna ska påverkas i så liten 
utsträckning som möjligt. Respektive lärosäte övertar ansvaret för de kurser som de haft huvudsakliga 
ansvaret för inom programmet. I möjligaste mån ska kursbemanningen likna det tidigare upplägget. 
Samarbetet med Högskolan Kristianstad ska fortsätta i en annan form. Lärarutbildningen ska även 
utvecklas i samverkan med andra lärosäten i regionen.  

Rektor fattade i maj 2016 beslut om ämneslärarutbildningens nya organisation och placering. Rektor 
beslutade att ge Humanistiska och teologiska fakulteterna i uppdrag att inrätta två funktioner med olika 
ansvarsområden i förhållande till ämneslärarutbildningen. En funktion med företrädare för de berörda 
fakultetsledningarna samt för studenterna inrättas med uppdraget att genom överenskommelser bereda 
underlaget för resursfördelningen till de olika fakulteterna. Ett verksamhetsnära programråd har inrättats 
för själva genomförandet av ämneslärarutbildningen, inklusive den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Dessa funktioner ersätter universitetets nämnd för lärarutbildning (NÄLU) som därmed har upphört. 

Regeringen riktar 3,9 mnkr till lärarutbildningen 2017 och anger att dessa medel ska användas till 50 
platser inom ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Av dessa medel avsätts 1 mnkr till HT för utbildning i svenska som andraspråk. Regeringen har aviserat 
en ökning av satsningen med 3,9 mnkr 2018, 3,3 mnkr 2019 och ytterligare 3,3 mnkr 2020, en total 
utbyggnad med 14,4 mnkr under perioden. Regeringen har även aviserat en fortsatt utbyggnad 2021 
med drygt 6 mnkr. För 2017 beslutar rektor hur de resterande 2,9 mnkr ska fördelas efter förslag från 
den inrättade s.k. budgetfunktionen, som beskrivs ovan. I framtagandet av förslag till rektor ska S och 
musiklärarutbildningen involveras.  Därutöver tilldelas till ämneslärarutbildningen och KPU (exklusive 
KPU-platserna vid Musikhögskolan) 14,8 mnkr för 2017. Resurser för 2017 fördelas direkt till de 
fakulteter som ger utbildning inom ämneslärarutbildningarna, vilket framgår av en särskild rad i bilaga 
1. Som planeringsförutsättning anges för 2018 18 mnkr, för 2019 och 2020 anges 20 mnkr. 

De medel som legat universitetsgemensamt för ämneslärarutbildningen inklusive myndighetskapitalet 
överförs till Humanistiska och teologiska fakulteterna. Dessa medel får användas efter samråd med 
berörda fakulteter och ska även täcka eventuellt ökade kostnader i samband med utfasningen av den 
ämneslärarutbildning som drivits i samarbete med Högskolan Kristianstad. Under uppbyggnadsfasen 
fram till 2020 gäller inte någon återbetalningsskyldighet. Medlen och myndighetskapitalet 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. 
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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 har under ett antal år stimulerat 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 2017 lämnat prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag. Antalet 
helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 2017 vara minst 550 hst för LTH, 76 hst för J, 1 530 
hst för S och 80 hst för HT. För de fakulteter som byggt upp utbildningar genom kapitalfinansierade 
platser kan återbetalning bli aktuell om detta utbildningsuppdrag inte uppnås  

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). 

Internationalisering 

Universitetet avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bl.a. 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 2017 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 8 mnkr på basis av indikatorerna, 
fördelningen per fakultet framgår av nedanstående tabell (tkr). 

EHL HT J K LTH M N S USV Totalt  

  1 550  1 029  523 121   1 742  451 972 1 294 318 8 000 

 

Av de 11 mnkr överförs 3 mnkr till en universitetsgemensam resurs för senare beslut av rektor. Utöver 
de 3 mnkr från utbildningsmedel ska även 1 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 rådger rektor hur dessa medel ska fördelas.  

Kurserna svenska som främmande språk och Special Area Studies 

I uppdraget till Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår att genomföra de särskilda utbildningar 
i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. Detta uppdrag 
(motsvarande 130 hst) ligger som ett särskilt uppdrag utanför fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag 
och ersätts med 6 mnkr. 
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Special Area Studies Courses (SAS-kurser) vänder sig framför allt till inresande studenter och är en av 
förutsättningarna för universitetets framgångsrika internationaliseringsarbete. Kurserna är översökta 
och nyanlända studenter kan därmed inte erbjudas det stöd och den utbildning de behöver. I 
resursfördelningsbeslutet för 2015 avsattes därför 1,5 mnkr för en satsning på nya SAS-kurser. Medel 
för 10 nya kurser har fördelats till samtliga fakulteter, utom till medicinska fakulteten. Ersättningsnivån 
är beräknad till ett genomsnittsbelopp om 55 tkr per hst, beloppet inkluderar samtliga kostnader och är 
samma för alla utbildningsområden. Kurserna startade under läsåret 2015/2016. Denna satsning fortgår 
även under 2017 för läsåret 2017/2018.  

För de fakulteter som även tidigare erbjöd SAS-kurser har sedan ett antal år tillbaka utgått extra 
ersättning om 7,5 tkr per hst. Denna ersättning utgår även 2017. Planeringstalen är 155 hst för HT, 50 
för S och 12 för EHL, totalt uppgår ersättningen till 1,6 mnkr. HT fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 
helårsstudenter på SAS-kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr 
per år. Denna satsning ligger kvar även för 2017 och finansieras fortsatt av myndighetskapital. 

De fakulteter som får del av ovanstående medel för kurser i svenska och SAS-kurser som särskilt 
utbildningsuppdrag ska generera intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter motsvarande 
tilldelningen. Återbetalning kan bli aktuell om utbildningsuppdragen inte uppnås. 

Inför resursfördelning avseende 2018 ska utbudet och finansieringen av SAS-kurser ses över av 
internationella rådet i syfte att skapa en mer enhetlig och transparent finansieringsmodell. 

Studentliv och studentinflytande 

I samband med riksdagens beslut om kårobligatoriets avskaffande fr.o.m. juli 2010, utarbetades och 
beslutades universitetets nuvarande modell för stöd till studentinflytande och studiesociala 
verksamheter. Regeringen 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 11 363 tkr för stöd till studentinflytande 2017, varav 8 174 tkr är stöd från 
Lunds universitet fördelat på 7 198 tkr av utbildningsmedel och 976 tkr av forskningsmedel.  

Stödet delas upp i generella stöd till studentkårer och studentnationer och i riktade stöd i form av olika 
typer av köpta tjänster. Generella stöd omfattar stöd till kårer (6 554 tkr) och stöd till samtliga nationer 
för icke alkoholrelaterade verksamheter (650 tkr). Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter och 
helårsdoktorander. Riktade stöd omfattar studentombud, doktorandombud, studentsamordnare och 
profilkläder till SFS fullmäktige, BoPoolen, utbildning i ansvarsfull alkoholhantering för studentaktiva, 
prenumeration på studenttidningen Lundagård till anställda samt köp av tjänster från Akademiska 
föreningen. I detta ingår två kostnadsminskningar för Studentlund (50 tkr) och för studentpaket (230 
tkr). Se även bilaga 4.  

2017 utökar universitetet därutöver sitt stöd till Akademiska föreningen genom att anslå 750 tkr för fler 
läsplatser till studenter i AF-borgen. Denna kostnadsökning finansieras 2017 med utbildningsmedel ur 
universitetets lokalfond.  

Hur universitetets ekonomiska stöd till studentombud, doktorandombud, studentkårer samt nationer har 
använts, ska årligen redovisas till universitetet.  
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Övriga satsningar 

Universitetet står inför flera utmaningar i fråga om utvecklat 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. 

LTH fick i resursfördelningen 2015 ett omställningsbidrag för att möjliggöra en kvalitetssäker 
nedväxling vid Campus Helsingborg. Stödet ges till fakulteten under 2015-2017 under förutsättning att 
överproduktionen minskar till prognostiserad nivå. Kostnaden för omställningsbidraget 2017 blir 5 
mnkr.  

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

HT har i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i Bokmässan i Göteborg och tilldelas 
totalt 200 tkr med lika fördelning från utbildning respektive forskning.  

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. 

När Kungshuset står färdigrenoverat kommer det att generera en högre hyra. För detta finns 4 mnkr 
avsatta som planeringsförutsättningar för de kommande åren. Under 2017 kan kostnader upp till 1 mnkr 
finnas för uppstart av verksamheten kopplad till huset, av dessa tas 670 tkr från utbildning och 330 tkr 
från forskning. 

Uppdrag och satsningar finansierade av universitetsgemensamt myndighetskapital 
I resursfördelningsbeslutet för 2013 beslutades om vissa satsningar, utöver satsningar på Campus 
Helsingborg, finansierade av myndighetskapital. Några satsningar har upphört men följande ligger kvar 
och finansieras även 2017 av myndighetskapital. 

- Naturvetenskapliga fakulteten får en ersättning med 850 tkr för utbildning i meteorologi.  

- Humanistiska och teologiska fakulteterna fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på 
SAS-kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr. Detta 
uppdrag ligger kvar för 2017. (Se även ovan Kurserna svenska som främmande språk och 
Special Area Studies.) 

- Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och för universitetets särskilda 
verksamheter (USV) får sedan 2013 medel för att bl. a. stimulera samverkan och attrahera extern 
finansiering. USV-styrelsen får 1 mnkr från utbildningens kapital och 1 mnkr från 
forskningsanslaget som permanenta medel. LUKOM-styrelsen får 0,5 mnkr från utbildningens 
kapital och 0,5 mnkr från forskningsanslaget. 

- Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 1,2 mnkr 
finansieras av utbildningens myndighetskapital på universitetsgemensam nivå. Resterande 600 
tkr finansieras från forskningsanslaget. 
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Medel till riktade ändamål och medel för senare beslut 
Totalt har 25,0 mnkr avsatts till riktade ändamål 2017 enligt följande (tkr): 

Riktade ändamål 2017   Belopp Överförs till 

Generella stöd till kårerna     2 389 se bilaga 3 

Generella stöd till nationerna   650 se bilaga 3 

Riktade stöd och köpta tjänster, inkl BoPoolen     4 159 se bilaga 3 

Studentbostäder till internationella studenter   15 000 LU service 

Universitetsgemensamma medlemsavgifter mm  1 000 LU gemensamt 

Kungshuset, uppstart av verksamhet  670 LU gemensamt 

Basmedel till utbildningsnämnden    100 Student och 
utbildning 

Samordning av insatser för nyanlända 1 000 Student och 
utbildning 

 

Totalt har 20,6 mnkr avsatts för senare beslut 2017 enligt följande (tkr): 

Medel för senare beslut 2017 Belopp Överförs till 

Strategiska utbildningsmedel    6 000 LU gemensamt 

Medel för nya SAS-kurser, ej fördelade medel      125 LU gemensamt 

Stimulansmedel för internationalisering     3 000 LU gemensamt 

Lokalfonden    8 500 LU gemensamt 

Åtgärder för intern styrning och kontroll   100 LU gemensamt 

Ämneslärarutbildningen, ej fördelade medel enligt BP17 2 897 LU gemensamt 

 

Sammanfattning av utbildningsanslag 
Nedan följer en sammanställning av resursfördelning till respektive fakultet eller motsvarande under 
2017 (mnkr). Total tilldelning för år 2017 är 1 990 mnkr varav 1 937 mnkr tilldelas fakulteterna eller 
motsvarande.  

EHL HT J K LTH M N S  USV LUKOM 

181 190 79 134 526 340 123 327 16 21 
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Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande för år 2017 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2018 till 2020 framgår av bilaga 1.  

Därutöver avsätts till UB 6,5 mnkr och 45,6 mnkr till riktade ändamål och medel för senare beslut. 

2.3 Forskning och forskarutbildning 
Anslagen till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren, men av universitetets 
flerårsprognos för 2017-2019 framgår att åren av expansion är förbi. Universitetets forskare har varit 
framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens men för kommande år visar flera fakulteter en 
oförändrad eller blygsam ökning av verksamhetsnivån. Forskarutbildningen vid universitetet är en 
central och viktig del av verksamheten. En betydande del av forskningen bedrivs, tillsammans med 
handledarna, av doktorander. En stor och växande del av medlen för forskning kommer genom externa 
bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat. Detta har i sin tur lett till att andelen 
oförbrukade bidrag också ökat.  

Regeringens prioriteringar 
I regeringens budgetproposition för 2017 tilldelas inga nya medel till universitetets forskningsanslag. I 
budgetpropositionen aviseras en ökning av anslagen till universitets- och högskolesektorn med 
sammanlagt drygt 2,8 miljarder kronor fram till och med år 2020. Av dessa kommer 1,3 miljarder kronor 
att tillfalla universitetens och högskolornas anslag för forskning och forskarutbildning.  

I regeringens tidigare forsknings- och innovationspolitiska propositionen höjdes det nationella 
ramanslaget under 4 år (2013-2016) med 4 miljarder kronor för forskning. I detta ingick stärkt 
basfinansiering till universitet och högskolor, satsningar på Life science, satsningar på spetsforskning, 
mer medel till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska 
leda till nya produkter och tjänster. Även den konstnärliga forskningen fick höjda anslag.  

10%

10%
4%

7%

28%

18%

6%

17%

Till fakulteter utbildning 2017

EHL

HT

J

K

LTH

M

N

S

Störst andel av anslaget till 
grundutbildningen går till LTH (28 %), 
följt av M och S (18 respektive 17 %). 
Därefter följer EHL (10 %), HT (10 %), 
K (7 %), N (6 %), och J (4 %). 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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Universitetets prioriteringar 

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 också olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist. 2017 
avsätts 35 mnkr för strategiska forskningssatsningar. Dessa medel ska i första hand användas till 
fakultetsövergripande satsningar. 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. En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur har skapats. För 2017 finns 20 
mnkr att tillgå. Samtidigt sätter också fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. 
Forskningsnämnden definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken typ av projekt som 
bör premieras samt bereder förslag och rådger rektor hur dessa medel ska fördelas.   

Samverkansmedel 

En övergripande strategi vid universitetet är att öka samarbetet över ämnes- och fakultetsgränser. 
Universitetets stora bredd, med dess mångfald och starka miljöer för utbildning, forskning och 
innovation, ger unika möjligheter till mångvetenskapliga och gränsöverskridande möten. Samarbetet 
mellan fakulteter behöver därför stimuleras för att ytterligare kunna öka, inte minst för att genom nya 
konstellationer kunna möta de kommande samhälleliga utmaningarna. En universitetsgemensam resurs 
inrättas för detta ändamål med 8 mnkr. Inledningsvis kommer dessa medel att i huvudsak vara uppdelade 
i två olika potter, en som stimulerar uppbyggandet av nya samarbeten och forskningsteman samt en som 
utvecklar redan befintliga samarbeten. Exempel på satsningar som bör bli aktuella för dessa medel är 
fakultetsövergripande portaler, inkubatorer och verksamhet inom s.k. KIC:ar. Samverkansrådet 
definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt 
bereder förslag och rådger rektor hur dessa medel ska fördelas. 

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 2017. Av dessa 
medel utgör 4 mnkr en tidigare satsning för att främja jämställdhet genom att finansiera en gästprofessor 
i Hedda Anderssons namn samt samfinansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön. Dessa medel 
kommer framöver att i huvudsak användas till att 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, på kort och lång sikt, kan konkurrera om utlysta 
professorsanställningar eller ansöka om befordran till professor. Ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling bereder förslag och rådger rektor hur medlen ska fördelas.  

Satsningen på extra stimulansmedel för att uppnå en jämn könsfördelning bland professorer (4 mnkr) 
har finansierats genom en reducering av respektive fakultets, USV:s, LUKOM:s och MAX IV-
laboratoriets anslagstilldelning. 
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Linnémiljöer 

Lunds universitet erhöll 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. 
Medfinansiering erhålls för 2017 med totalt 500 tkr. I planeringsförutsättningarna för 2018 är 
medfinansieringen 250 tkr och därefter upphör den. 

Strategiska forskningsområden (SFO) 

I resursfördelningen för år 2011, beskrevs de principer som gällt vid fördelning av de till universitetet 
inkommande anslagen för SFO. För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av 
de strategiska forskningsområdena, har fem procent lyfts av årligen för övergripande satsningar. 
Avsättningen avser de nio SFO-miljöer som universitetet koordinerar samt de tre SFO 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 2017 lyfter universitetet av tre procent från de 12 SFO-miljöerna för övergripande satsningar.  Av 
årets anslagsmedel avsätts totalt 4 662 tkr för universitetsgemensamma satsningar. Sektionen Forskning, 
samverkan och innovation, på uppdrag av vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur, bereder 
förslag och rådger rektor hur dessa medel ska fördelas. 

Övriga satsningar 

Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter 
(USV) får sedan 2013 medel för att bl. a. stimulera samverkan och attrahera extern finansiering. USV-
styrelsen får 1 mnkr från utbildningens kapital och 1 mnkr från forskningsanslaget som permanenta 
medel. LUKOM-styrelsen får totalt 1 mnkr varav 0,5 mnkr från utbildningens kapital och 0,5 mnkr från 
forskningsanslaget. 

Swedish South Asian Students Network (SASNET) finansierades fram till 2009 delvis genom SIDA. 
USV tilldelas från och med 2013 en temporär ökning av anslaget om 1,8 mnkr till SASNET, vilket 
finansierades genom en proportionerlig nerdragning av anslaget till samtliga fakulteter. Därutöver 
avsätts 100 tkr av universitetsgemensamma forskningsmedel till SASNET. Satsningen har utvärderats 
under 2015. I avvaktan på en Asienstrategi för Lunds universitet förlängs finansieringen i oförändrad 
omfattning för ytterligare ett år (2017).  

Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 600 tkr finansieras 
från forskningsanslaget. Resterande 1,2 mnkr finansieras av utbildningens myndighetskapital på 
universitetsgemensam nivå. 

HT har i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i Bokmässan i Göteborg och tilldelas 200 
tkr med lika fördelning från utbildning och forskning.  
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En professor anställd vid den gemensamma förvaltningen har överförts till LTH. Medel som tidigare 
anslagits till utvärdering av forskning RQ14 (1 mnkr), samt ytterligare 1 mnkr av forskningsmedel, 
omfördelas till LTH från och med 2017.  

Pufendorfinstitutet, som organisatoriskt tillhör USV, fick 2015 ökat anslag med 2 mnkr vilket ökade 
med ytterligare 0,5 mnkr 2016. För 2017 och framåt blir anslaget 2,5 mnkr per år. För driften av 
verksamheten vid Kungshuset anslås 670 tkr från utbildning och 330 tkr från forskning för 2017. 

Lunarc är ett centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och tillhör 
organisatoriskt LTH. Det är en fakultetsövergripande verksamhet för samverkan kring och 
tillhandahållande av e-infrastruktur och e-vetenskap. Centrumet erhåller 4 mnkr per år av 
forskningsanslaget. Fakulteterna bidrar med kompletterande resurser. 

En forskarskola i ämnesdidaktik kopplad till lärarutbildningen har funnits sedan 2011. Den tidigare 
finansieringen på 5 mnkr årligen upphörde 2016. En ny forskarskola initieras under 2017 och erhåller 1 
mnkr. De kommande 4 åren erhåller forskarskolan 2 mnkr per år av gemensamma medel. Satsningen 
ska utvärderas.  

En universitetsgemensam resurs för internationaliseringssatsningar skapades 2016 som uppgår till totalt 
4 mnkr, varav 3 mnkr från utbildning och 1 mnkr från forskning. 

Basmedel till forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden och Nämnden för utredning av 
vetenskaplig oredlighet ska bl.a. finansiera nämndernas resor, boende och köp av tjänster. Vardera 
nämnd får 100 tkr.  

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.  

Centrum för Öresundsstudier flyttar från USV till HT. 1 050 tkr överförs därmed från USV till HT. 

MAX IV-laboratoriet  

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning vars driftkostnader finansieras i huvudsak av 
Vetenskapsrådet och Lunds universitet. Laboratoriet leds av en styrelse och styrs av en nationell 
förordning (SFS 1994:946). Efter samråd med universitetet ska Vetenskapsrådet lämna underlag till 
budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Anläggningen invigdes sommaren 
2016. När anläggningen är fullt utbyggd finns plats för cirka 30 strålrör och cirka 2 000 till 3 000 
forskare. 2014 undertecknades en överenskommelse med Vetenskapsrådet om finansiering av 
driftkostnaderna för MAX IV från 2015 till och med 2018. Lunds universitet ska enligt 
överenskommelsen bidra med 52 mnkr per år 2016-2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period 
med 295 mnkr per år 2016-2018. Denna överenskommelse säkrar driften av laboratoriet under denna 
tidsperiod. 

Inventarier och vetenskaplig utrustning till det nya MAX IV-laboratoriet finansieras av 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Universitetet har åtagit sig att 
finansiera 135 mnkr av de ursprungligen budgeterade 1 055 mnkr för inventarier och vetenskaplig 
utrustning till MAX IV (investering). Dessa utgifter var framtagna i 2009 års penningvärde och är nu 
indexuppräknade till 2015-års priser. Därmed uppgår universitetets andel till 145 mnkr. Beräknat på 10 
års avskrivning ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år. I resursfördelningen för 2015 och 2016 har även 
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en reserv för fördyringar inkluderats i tilldelningen (3,5 mnkr 2015 och 1,5 mnkr 2016). När nu bygget 
är klart har osäkerheten i beräkningarna försvunnit och avskrivningskostnaden beräknas för 2017 till 
14,5 mnkr vilket innebär att tilldelningen till MAX IV 2017 minskar med 1,5 mnkr.  

Universitetets kostnader för samfinansiering av de sju första strålrören, som finansieras gemensamt av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteten, är ca 2,5 mnkr per år t.o.m. 
2022.  MedMAX, som är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis med universitetsgemensamma medel. Kostnaden beräknas till 1 mnkr per år 2014-
2023.  

ESS 

European Spallation Source (ESS) är en s.k. 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 belastar 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. 

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 och logopeder. 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 2017 erhåller Lunds universitet 438 mnkr i ALF-medel varav 327 mnkr avser forskning och 
forskarutbildning och 111 mnkr avser grundutbildning. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet 
inom läkarutbildningen för högst 1 262 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. 

Medel till riktade ändamål och medel för senare beslut 
Totalt har 118,7 mnkr avsatts till riktade ändamål 2017 enligt följande (tkr): 

 



 

 

 24 

Medel för riktade ändamål 2017 Belopp  Överförs till 

Fundraisingkampanj (upphör 2018)   5 000 Forskning, 
samverkan och 
innovation 

ESS 55 000 LU gemensamt 

Basmedel forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden och 
nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet   

300  Forskning, 
samverkan och 
innovation 

Forskarskola i ämnesdidaktik     1 000 HT 

ERC, ansökningsstöd  400 Forsknings, 
samverkan och 
innovation 

Hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon 
Village   

4 000  LU gemensamt 

Pufendorfinstitutet 2 500 USV 

Jämställdhetssatsning, främst samfinansiering gästprofessorer av 
underrepresenterat kön 

4 000 LU gemensamt 

Jämställdhetssatsning nya professorer    4 000 LU gemensamt 

Horizon 2020    2 000 Forskning, 
samverkan och 
innovation 

Gemensam satsning på Öst- och Sydostasien     820 Externa 
relationer 

Generellt kårstöd samt köpta tjänster för studentinflytande     976 se bilaga 3 

Universitetsgemensamma medlemsavgifter m.m.    1 000 LU gemensamt 

Akademiska högtider 2 500 Kommunikation 

Vidareförmedling av medel för strategiska forskningsområden 
(SFO) till andra medverkande lärosäten    

34 874 Medverkande 
lärosäten 

Kungshuset, uppstart av verksamhet    330 LU gemensamt 

 

 

 



 

 

 25 

Totalt har 90,8 mnkr avsatts för senare beslut 2017 enligt följande (tkr): 

Medel för senare beslut 2017 Belopp Överförs till 

Forskningsinfrastruktur    20 000 LU gemensamt 

Samverkan, riskanalys och ranking     2 000 LU gemensamt 

Åtgärder för intern styrning och kontroll    200 LU gemensamt 

Strategiska forskningsmedel    35 000 LU gemensamt 

Lokalfonden     16 500 LU gemensamt 

Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende 
strategiska forskningsområden (SFO)     

4 593 LU gemensamt 

Samverkan och samarbete      8 000 LU gemensamt 

Stimulansmedel för internationalisering     1 000 LU gemensamt 

Strålrör MAX IV-laboratoriet   3 500  LU gemensamt 

Sammanfattning av forskningsanslaget 
Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2017 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts 19,5 mnkr till UB. Total tilldelning för år 2017 är 2 118 mnkr. 

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

75 230 39  34 390 402 448 126 54 22 70 

 

  

Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande för år 2017 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2018 till 2020 framgår av bilaga 2.  
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 2.4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 
De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i följande grupper:          

  

Bakgrund och nuläge 

För år 2017 beräknas utbildnings- och forskningsanslagen till fakulteterna uppgå till ungefär samma 
nivå som föregående år. De externa forskningsbidragen beräknas i universitetets prognoser fortsatt öka 
något. En förutsättning i budgetarbetet för universitetsgemensamma kostnader har varit att inte öka 
debitering till fakulteterna för universitetsgemensamma kostnader, särskilt inte av utbildningsanslaget.  
 
Den universitetsgemensamma förvaltningen utför stödverksamheter åt hela universitetet. Till följd av 
universitetets stora tillväxt under flera år fanns det 2014 ett uppdämt behov av att öka ett antal 
handläggningstjänster bl.a. inom sektionerna Student och utbildning och Dokumenthantering. 
Utökningarna genomfördes men finansierades tillfälligt med räntemedel. Räntemedlen drogs in 2015 
och förvaltningen fick i uppgift att genomföra besparingar på ca 10 mnkr för att med oförändrad ram 
klara behov av ökade tjänster. Under 2015 pågick ett omfattande arbete med att identifiera och föreslå 
omprioriteringar inom förvaltningen.  
 
I budget 2016 genomfördes omprioriteringar motsvarande 5,5 mnkr och 2017 genomförs ytterligare 
omprioritering motsvarande 1,5 mnkr. Under 2017-18 beräknas kvarstående omprioriteringar kunna 
göras då förslag enligt utredning av stöd inom sektionen Forskning, samverkan och innovation är 
implementerad. Utöver ovanstående besparing för att klara omprioritering inom ram så har finansiering 
genom särskilda beslut av engångskaraktär till universitetsgemensamma satsningar minskat från ca 60 
mnkr 2014 till ca 16 mnkr 2015.  

Förändringar av universitetsgemensamma kostnader 2017 

Stödverksamhet bedrivs på alla nivåer inom universitetet (institutions-, fakultets-, och 
universitetsgemensam nivå). Det sker kontinuerligt en översyn inom olika områden gällande var stödet 
bäst utförs inom organisationen, vilket ibland leder till att stödverksamhet flyttas mellan nivåerna. Inför 
2017 finns ett antal förslag på verksamheter som föreslås flyttas till universitetsgemensam nivå. 
Förslagen innebär inte någon kostnadsökning utan i vissa fall snarare en möjlighet till effektivisering 
över tid och en ökad tydlighet i utförandet och ansvarsfördelningen. 
 
 

Förvaltng
41%

Adm 
system
12%

BasIt
13%

Ledning 
och 

styrning
4%

Övr gem 
kostnader

13%

UB
17%

Universitetsgemensamma 
kostnader 2017 Förvaltningens löner och drift utgör ca 

41 procent av de 
universitetsgemensamma kostnaderna 
exkl. särskilda personalkostnader. 
Övriga medel täcker kostnader för UB 
exkl. pliktleveransuppdrag, ledning och 
styrning, administrativa system, BAS-it 
samt övriga avgifter och kostnader som 
hanteras centralt. 
 
Under perioden 2010 till 2016 ökade 
universitetets totala kostnader med 36 
procent. Under samma period ökade de 
universitetsgemensamma kostnaderna 
med 16 procent.  
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Intern flytt av kostnadsposter (från institution/fakultet till universitetsgemensam nivå) 
Venture lab      1,3 mnkr  
Stödverksamhet för studenter för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa studenter och 
nyexaminerade som funderar på att starta eget. Stöd ges bl.a. i form av att erbjuda inspirationsaktiviteter, 
idé- och affärsutveckling och kontorsplatser i inkubator. Verksamheten flyttar från EHL till LU 
innovation. Finansiering har tidigare skett genom internfakturering till berörda fakulteter. 
 
Live@Lund      4 mnkr 
Live@Lund är ett webbaserat arbetsverktyg för studenter, lärare, forskare och administratörer. Portalen 
är en del i utveckling mot e-tjänster med ambitionen att integrera e-lärande med klassrumsundervisning. 
Idag används systemet av 21 000 studenter. Portalen har utvecklats av EHL men används nu av flertalet 
fakulteter och är därmed ett universitetsgemensamt system som ska finansieras av 
universitetsgemensam ram (tidigare internfakturering och särskilda beslutade utbildningsmedel). 

Televäxel (lön och drift)     3 mnkr 
Växeln vid LDC finansieras idag genom debitering med 35 kr/månad och anknytning. Televäxeln bör i 
likhet med Servicedesk på LDC ingå och finansieras som en Bas-it tjänst. Förändringen underlättar 
administration genom att interndebiteringar och avstämning av anknytningar inte längre behöver 
hanteras i verksamheten. 

Licenskostnad Adobe     1,2 mnkr 
Licenskostnad för Adobe föreslås i likhet med hantering av licenser för Microsoft och Apple hanteras 
centralt av LDC för ökad effektivitet i hanteringen. Internfakturering och upphandlingar på fakultetsnivå 
ersätts med finansiering inom universitetsgemensam ram. 
 
Utöver de besparingar som genomförts 2016, för att klara ökade handläggningsbehov från 2014 utan att 
öka debitering av fakulteterna, har ytterligare sänkning av universitetsgemensamma kostnader kunnat 
göras inför 2017. Det finns dock andra kostnader som är konsekvenser av tidigare beslut, ökningar som 
inte kan påverkas samt behov av vissa tjänster inom förvaltningen som ökar kostnaderna. Summerat 
behövs en ökad debitering av fakulteterna med 2,4 mnkr för att hantera förslag nedan. 
 
Kostnadsminskningar: 
Telefoni      -5,0 mnkr* 
Kostnad för universitetets infrastruktur kring telefoni har minskat de senaste åren och LDC gör därför 
en justering av priserna som faktureras fakulteterna.  

Administrativa system mm     -1,6 mnkr 
Ett aktivt arbete med att sänka de universitetsgemensamma kostnaderna för administrativa system har 
skett under 2015-2016 i olika pågående projekt. Kostnadsminskning har bl.a. skett för våra 
ekonomisystem genom projektet Ny ekonomi, för kompetensdatabasen och söklösning för webb genom 
byte av system.  

Kostnadsökningar som konsekvens av tidigare projekt/beslut: 
Kompetensutveckling     1,8 mnkr 
Ett projekt för kompetensutveckling där ett antal olika utbildningar bl.a. ledartrappan, framtagande av 
systemstöd, e-utbildningar och utvärderingsstöd är nu avslutat. Projektet har lett till ett förbättrat 
kursutbud och ett mer professionellt stöd i bl.a. uppföljning av kompetensutveckling. Före projektet 
finansierades flertalet ledarutbildningar genom särskilda beslut. Nu ska framtagna utbildningar förvaltas 
och en rimlig nivå av kostnadsfria utbildningar och därtill hörande stöd har presenterats, vilket ger en 

                                                           

* Kostnadsminskningen sker ute på institutioner/motsvarande och påverkar inte de universitetsgemensamma 
kostnaderna. 
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ökad förvaltningskostnad (som ersätter tidigare engångsmedel). Vissa utbildningar inom ledartrappan 
kommer därutöver att erbjudas mot deltagaravgift. 

Sam-webb      0,8 mnkr 
Universitetet erbjuder ett gemensamt webbsystem (Drupal) till alla verksamheter. Det finns dock ett 
antal fakulteter som använder andra system. Nätverket Sam-webb har skapats för att samordna 
fakulteterna i gemensam utveckling av webbsystemen t.ex. framtagande av gemensamma mallar för att 
säkerställa ett likartat gränssnitt för målgrupperna. Nätverket leds av en koordinator på 50 procent och 
gruppen förfogar över 400 tkr i utvecklingsmedel.  
 
Kostnadsökningar av befintliga kostnader 
Universitetsledning     1,0 mnkr 
Bankavgift och kostnad för sakförsäkring (volymrelaterat)    0,9 mnkr 
Nationellt centrum för SI (Supplemental Instruction)   1,0 mnkr 
SI är ett komplement till ordinarie undervisning. Inlärningen ska genom SI förstärkas genom utbyte av 
tankar och idéer mellan studenter genom gruppdiskussioner som leds av en SI-ledare i form av en äldre 
student. Nationellt SI-centrum har certifierade utbildare som utbildar SI-ledare samt utvärderar och 
kvalitetssäkrar de SI-program som startas. 
 
E-media      1,2 mnkr 
Universitetsbiblioteket hanterar och finansierar i samråd med sitt fakultetsnätverk idag basutbud av E-
media som fakulteterna har behov av. Leverantörerna ökar sina priser med 5-6 procent per år medan 
uppräkningen av regeringens anslag till universitetet för pris- och löneökningar är betydligt lägre (2017 
1,51 %).  
 
Ökade handläggningsbehov av universitetsgemensam förvaltning 
Brandskyddssamordnare (för att leva upp till lagkrav)   0,9 mnkr 
Administratör till KLARA - kemikalieregister (för att leva upp till lagkrav) 0,6 mnkr 
Jurist (för att klara ökade volymer disciplinärenden, avtalsgranskningar mm) 0,8 mnkr 

Fastställda universitetsgemensamma kostnader 2017 

Fastställda universitetsgemensamma kostnader 2016 (inkl. särskilda personalkostnader)  608,4 mnkr 
Intern flytt av kostnadsposter (från institution/fakultet till universitetsgem. nivå)           9,5 mnkr 
Kostnadsminskningar -1,6 mnkr 
Kostnadsökningar som konsekvens av tidigare projekt/beslut                                                2,6 mnkr 
Kostnadsökningar av befintliga kostnader                                     4,1 mnkr 
Ökade handläggningsbehov inom universitetsgemensam förvaltning                                    2,3 mnkr 
Årets pris – och löneomräkning 2017 (1,51 %) 8,3 mnkr 
Summa fastställda universitetsgemensamma kostnader 2017 633,6 mnkr 
 
Till internrevisionens verksamhet 2017 avsätts totalt 3 718 tkr av medel för universitetsgemensamma 
kostnader. 
 
Förslaget för 2017 innebär att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten på universitetsgemensam 
nivå uppgår till 7,30 procent (samt 0,49 % för särskilda personalkostnader) av universitetets totala 
kostnader föregående år. 
 
Förslaget innebär följande fördelning mellan utbildning och forskning 2017 (stödkostnad dividerat med 
total kostnad föregående år): 
Utbildning 10,45 procent av total utbildningskostnad (2016 10,60 %).  
Forskning 5,89 procent av total forskningskostnad (2016 5,82 %) 
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I tabellen framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren inklusive 
uppräkning för pris- och lön.† 
  

  2010 

Utfall 

2011 

Utfall 

2012 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall  

2015 

Utfall  

2016 

Utfall 

 2017 

Budget 

           

Universitetsgemensam ram 
(mnkr) 

 484 496 507 517 547 560 569  594 

Särskilda personal-
kostnader (mnkr) 

    38 39 39 39  40 

Summa universitets-
gemensam ram (mnkr) 

    555 586 599 608  634 

Universitetsgemensam 
ram/universitets totala 
kostnad föregående år (%) 

 8,43 8,11 7,73 7,47 7,48 7,46 7,30  7,30 

Särskilda personal-
kostnader/universitetets 
totala kostnad föregående 
år (%) 

  

 

 

  0,55 0,54 0,52 0,49  0,49 

 

                                                           

† För att kunna jämföra utfall i procent mellan åren har justering gjorts för service i Helsingborg, som rör 
brukarna direkt år 2010 och 2011, för förändringar mellan direktavsättningar och universitetsgemensamma 
kostnader gällande utvärdering och studentbostäder. 



Bilaga 1

Resursfördelning för 2017 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet plo 0,015059
Finansierat av kapital Gemensam finansiering * Ingår inte i utbildningsuppdrag

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB

riktade 
ändamål 
och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2016 exkl kapitalfinansiering 175 446 156 753 76 299 136 084 519 961 342 844 119 544 324 079 14 642 0 0 0 1 865 650
Pris‐ och löneomräkning (plo) 2 642 2 361 1 149 2 049 7 830 5 163 1 800 4 880 220 28 095
Förändrade uppdrag 2017 BP17 7 756 1 404 9 160
Förändrade uppdrag enl utbyggnad 2015 358 2 741 3 099
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 * 1 000 1 000
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ej fördelat 2 897 2 897
Ämneslärarutbildningen * 12 461 2 348 14 809
Omställningsbidrag LTH * 5 000 5 000
Satsning på nya SAS‐kurser * 138 138 275 138 138 275 138 138 125 1 500
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen * 1 229 1 229
Övrig finansiering 1 944 850 2 794
Plo övrig finansiering  29 19 48
Medel bl a för att stimulera samverkan * 1 024 512 1 536
Plo medel för att stimulera samverkan * 15 8 23
Svenska för utbytesstud särskilt utbildningsuppdrag* 5 894 5 894
Plo svenska för utbytesstudenter * 89 89
Samordning av insatser kopplade till nyanlända 1 000 1 000
Kvalitetsförstärkning BP16  3 860 4 494 2 182 178 552 56 5 642 202 17 166
Plo kvalitetsförstärkning BP16 58 68 33 3 8 1 85 3 259
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS‐kurser mm 87 1 163 375 1 625
Gemensam finansiering internationalisering 1 550 1 029 523 121 1 742 451 972 1 294 318 3 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering övrigt 30 068 30 068
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐6 390 ‐6 498 ‐2 848 ‐4 870 ‐18 988 ‐12 356 ‐4 379 ‐11 746 ‐570 ‐18 0 ‐68 663
Summa tilldelning 181 265 189 864 79 088 134 060 525 649 340 303 123 106 326 912 15 993 21 243 6 486 45 590 1 989 559
Utbildningsuppdrag 182 006 165 649 79 662 136 672 536 107 352 208 122 194 334 686 15 068 1 924 251



Bilaga 1

Planeringsförutsättningar för 2018 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2017‐års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB

riktade 
ändamål 
och senare 
beslut

Summa

Bastilldelning 2017 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 535 547 349 411 121 344 328 959 14 863 0 0 0 1 903 263
Pris‐ och löneomräkning (plo) 0
Förändrade uppdrag 2018 BP17 2 268 2 268
Förändr uppdr M‐fak 6 110 6 110
Ännu ej fördelade utbildningsresurser 21 503
Satsning på nya SAS‐kurser 1 500 1 500
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ejfördelat 6 725 6 725
Ämneslärarutbildningen 12 461 2 348 3 191 18 000
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 1 248 1 248
Övrig kapitalfinansiering  1 973 0 1 040 520 3 533
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 983 5 983
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 1 000 1 000
Plo svenska som andraspråk 0
Kvalitetsförstärkning BP16  3 918 4 562 2 215 181 560 57 5 727 205 17 425
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS‐kurser mm 87 1 163 375 1 625
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering övrigt 33 200 33 200
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐6 597 ‐6 687 ‐2 915 ‐5 130 ‐19 922 ‐13 169 ‐4 582 ‐12 185 ‐589 ‐19 0 ‐71 795
Summa tilldelning 179 371 188 508 78 223 133 542 520 103 342 408 120 806 325 042 15 518 21 242 6 486 64 116 2 016 868



Bilaga 1

Planeringsförutsättningar för 2019 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2017‐års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB

riktade 
ändamål 
och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2018 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 537 815 349 411 121 344 328 959 14 863 0 0 0 1 905 531
Pris‐ och löneomräkning (plo) 0
Förändrade uppdrag M‐fak 8 048 8 048
Ännu ej fördelade utbildningsresurser 17 639
Satsning på nya SAS‐kurser 1 500 1 500
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ej fördelat 9 893 9 893
Ämneslärarutbildningen             12 461 2 348 5 191 20 000
Övrig kapitalfinansiering 1 973 1 248 1 040 520 4 781
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 983 5 983
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 1 000 1 000
Plo svenska som andraspråk 0
Kvalitetsförstärkning BP16  0
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS‐kurser mm 87 1 163 375 1 625
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering övrigt 33 200 33 200
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐6 590 ‐6 681 ‐2 912 ‐5 125 ‐19 902 ‐13 228 ‐4 577 ‐12 173 ‐588 ‐19 0 ‐71 795
Summa tilldelning 175 460 183 953 76 011 133 366 519 563 344 231 120 811 319 327 15 314 21 242 6 486 69 284 2 002 686



Bilaga 1

Planeringsförutsättningar för 2020 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2017‐års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB

riktade 
ändamål 
och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2019 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 537 815 357 459 121 344 328 959 14 863 0 0 0 1 913 579
Pris‐ och löneomräkning (plo) 0
Ännu ej fördelade utbildningsresurser 14 865
Satsning på nya SAS‐kurser 1 500 1 500
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ejfördelat 13 012 13 012
Ämneslärarutbildningen    12 461 2 348 5 191 20 000
Övrig kapitalfinansiering 1 973 1 248 1 040 520 4 781
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 983 5 983
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 1 000 1 000
Plo svenska som andraspråk 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS‐kurser mm 87 1 163 375 1 625
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering övrigt 33 200 33 200
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐6 590 ‐6 681 ‐2 912 ‐5 125 ‐19 902 ‐13 228 ‐4 577 ‐12 173 ‐588 ‐19 ‐71 795
Summa tilldelning 175 460 183 953 76 011 133 366 519 563 344 231 120 811 319 327 15 314 21 242 6 486 72 403 2 003 031



Bilaga 2

Resusfördelning för 2017 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet plo 0,015059

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

riktade 
ändamål 
och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2016 exkl SFO‐medel 73 762 225 822 37 941 33 160 350 532 307 456 417 199 124 547 39 373 21 273 70 254 19 169 0 1 720 488
Minskad basfi pga lägre avskrivningar ‐1 500 ‐1 500
Linnéstöd till LUCSUS och Circle 500 500
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 1 111 3 401 571 499 5 279 4 630 6 283 1 876 628 320 1 035 289 25 921
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 ‐1 050 0
Överflyttning professor till LTH 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 306 88 747 24 213 12 138 4 593 156 997
SFO‐medel för vidareförmedling 34 357 34 357
Plo SFO‐medel 411 1 336 365 183 587 2 882
Senare beslut, samverkansmedel 8 000 8 000
Senare beslut, internationalisering 1 000 1 000
Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 0 1 000 1 000
Riktade ändamål, resterande 23 826 23 826
Senare beslut, resterande 25 700 25 700
Strategiska forskningsmedel  35 000 35 000
Riktade ändamål, ESS  55 000 55 000
Summa tilldelning  74 872 230 273 39 131 33 659 389 528 402 170 448 060 126 422 53 572 21 593 69 790 19 457 209 563 2 118 089



Bilaga 2

Planeringsförutsättningar för 2018 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2017‐års prisläge

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

riktade 
ändamål 
och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2017 exkl SFO‐medel 74 872 229 223 38 512 33 659 357 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 745 859
Linnéstöd till LUCSUS och Circle 250 250
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 1 050
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 717 90 083 24 578 12 321 4 663 159 362
SFO‐medel för vidareförmedling 34 874 34 874
Plo SFO‐medel 0
Senare beslut, samverkansmedel 8 000 8 000
Senare beslut, internationalisering 2 000 2 000
Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Riktade ändamål och senare beslut 45 400 45 400
Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000
Riktade ändamål, ESS  55 000 55 000
För senare beslut nya medel FoI‐prop 13 4 236 4 236
Summa tilldelning  74 872 230 273 39 131 33 659 389 528 402 170 448 060 126 422 53 322 21 593 69 790 19 457 211 674 2 119 950



Bilaga 2

Planeringsförutsättningar för 2019 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2017‐års prisläge

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

riktade 
ändamål 
och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2018 exkl SFO‐medel 74 872 229 223 38 512 33 659 357 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 745 859
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 1 050
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 717 90 083 24 578 12 321 4 663 159 362
SFO‐medel för vidareförmedling 34 874 34 874
Plo SFO‐medel 0
Senare beslut, samverkansmedel 8 000 8 000
Senare beslut, internationalisering 2 000 2 000
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Riktade ändamål och senare beslut 45 400 45 400
Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000
Riktade ändamål, ESS 55 000 55 000
För senare beslut nya medel FoI‐prop 13 4 487 4 487
Summa tilldelning  74 872 230 273 39 131 33 659 389 528 402 170 448 060 126 422 53 072 21 593 69 790 19 457 211 925 2 119 951



Bilaga 2

Planeringsförutsättningar för 2020 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2017‐års prisläge

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

riktade 
ändamål 
och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2018 exkl SFO‐medel 74 872 229 223 38 512 33 659 357 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 745 859
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 1 050
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 717 90 083 24 578 12 321 4 663 159 362
SFO‐medel för vidareförmedling 34 874 34 874
Plo SFO‐medel 0
Minskning strategiska forskningsmedel ‐12 500 ‐12 500
Senare beslut, samverkansmedel 8 000 8 000
Senare beslut, internationalisering 2 000 2 000
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Riktade ändamål och senare beslut 45 400 45 400
Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 55 000 55 000
För senare beslut nya medel FoI‐prop 13 5 223 5 223
Summa tilldelning  74 872 230 273 39 131 33 659 389 528 402 170 448 060 126 422 53 072 21 593 69 790 19 457 200 161 2 108 187



Bilaga 3 

Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive gemensamma servicefunktioner vid 
Campus Helsingborg 2017 (tkr) 

 

 

Fördelning av kostnader för gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg 2017 (tkr) 

 

 

 

 

 

 

Universitetsgem kostnader 2017 Universitetsgem kostnader 2016

Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Förändr
LTH 59 645 642 71 011 131 297 56 814 744 68 467 126 026 5 272
N 15 814 394 51 833 68 042 15 160 54 50 736 65 951 2 091
J 10 730 865 3 493 15 087 9 555 202 3 532 13 289 1 798
S 41 620 783 15 700 58 103 38 979 991 15 852 55 822 2 281
EHL 25 256 441 11 044 36 741 23 770 492 10 860 35 122 1 620
M 41 885 1 927 104 168 147 980 40 945 2 476 100 272 143 693 4 287
K 16 203 0 2 516 18 719 15 461 0 2 412 17 873 846
HT 23 927 276 22 931 47 134 22 526 259 23 170 45 954 1 180
MAX IV LAB 0 0 16 573 16 573 0 0 9 885 9 885 6 688
LUKOM 3 188 0 1 185 4 373 2 600 0 1 252 3 852 521
USV 6 107 1 247 10 357 17 711 5 548 1 099 11 004 17 652 60
NÄLU‐HKR 0 0 0 0 685 0 0 685 ‐685
NÄLU‐LU 0 0 0 0 935 2 0 937 ‐937
Totalt 244 375 6 576 310 810 561 761 232 978 6 319 297 443 536 740 25 021

Utbildning Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2016 Förändr
LTH 2 112 0 405 2 517 2 481 36
N 560 0 296 856 852 3
J 380 0 20 400 370 30
S 1 474 0 90 1 563 1 519 44
EHL 894 0 63 957 933 24
M 1 483 0 594 2 077 2 087 ‐10
K 574 0 14 588 580 8
HT 847 0 131 978 960 18
MAX IV LAB 0 0 95 95 58 36
LUKOM 113 0 7 120 102 17
USV 216 0 59 275 268 8
NÄLU‐HKR 0 0 0 0 25 ‐25
NÄLU‐LU 0 0 0 0 34 ‐34
Summa (tkr) 8 653 0 1 772 10 425 10 270 155



 

 

Fördelning av kostnader för CFL 2017 (tkr) 

 

 

Fördelning av debitering för lokal avgift 2017 (tkr) 

(Basen utgörs av lönekostnad juli 2015 – juni 2016) 

 

År 2017 Jmf 2016 Förändr
LTH 4 329 4 329 ‐1
N 2 599 2 671 ‐72
J 377 347 30
S 1 599 1 640 ‐41
EHL 1 011 988 22
M 3 330 3 304 26
K 417 426 ‐9
HT 1 743 1 739 4
MAX IV LAB 579 514 65
LUKOM 131 126 5
USV 487 515 ‐28
Summa 16 600 16 600 0

Utbildning  Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2016 Förändr
LTH 2 858 29 6 738 9 625 9 458 167
N 803 15 4 844 5 662 5 614 48
J 510 36 321 867 820 47
S 2 032 37 1 535 3 605 3 651 ‐46
EHL 1 209 19 1 087 2 315 2 339 ‐24
M 1 839 80 8 639 10 558 10 232 326
K 775 0 235 1 010 1 003 6
HT 1 271 15 2 330 3 617 3 650 ‐34
MAX IV LAB 0 0 1 332 1 332 1 175 157
LUKOM 142 0 113 255 241 13
USV 265 39 938 1 242 1 304 ‐61
NÄLU‐HKR 0 0 0 0 1 ‐1
NÄLU‐LU 0 0 0 0 1 ‐1
Totalt 11 704 271 28 112 40 087 39 490 597



Bilaga 4

Beslutade medel för studentinflytande och studiesocial verksamhet 2017  
(tkr)

Generella stöd utbildningsmedel forskningsmedel
Till kårer Corpus Medicum 621

Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet 924
Juridiska föreningen 398
Lundaekonomernas studentkår 875
Lunds doktorandkår 276
Lunds naturvetarkår 438
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 1 301
Studentkåren konstnärliga fakulteten i Malmö 138
Teknologkåren vid LTH 1 583

Till Kuratorskollegiet Nationernas studiesociala verksamhet 650
Summa generella stöd 6 928 276

Riktade stöd utbildningsmedel forskningsmedel
Till LUS BoPoolen 250

Studentombud 700
Tidningen Lundagård 1 200
Alkoholutbildningar för studentaktiva 241
Profilkläder till SFS fullmäktige 18

Till Doktorandkåren Doktorandombud  700

Till Lunds kommun Studentsamordnare 350

Till Akademiska föreningen Studentlund 200
Studentpaket 40
Studieplatser AF borgen 250
Studentinfo 180
Projektfond Akandemiska föreningen 30

Summa riktade stöd 3 459 700

Summa studentinflytande och studiesocial verksamhet 2017 10 387 976
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