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1. Strategiska utgångspunkter 
 
Universitetsstyrelsen fastställde i december 2001 en ny strategisk plan för Lunds 
universitet för perioden   2002 – 2006. I planen formulerades en vision för 
universitetet. Samtidigt formulerade universitetet sina grundläggande värderingar och 
sina mål och övergripande strategier. I planen angavs också ett antal prioriterade 
strategiska insatsområden för den aktuella femårsperioden, nämligen 
 

- rekrytering av studenter 
- rekrytering av lärare 
- forskningsprioriteringar 
- ledarskapsutveckling 
- flervetenskapliga satsningar inom forskning och utbildning 
- forskarutbildningens utveckling 
- samverkan med det omgivande samhället 
- pedagogisk förnyelse 
- översyn av universitetets organisation 
- system för kvalitetssäkring och uppföljning 

 
En utgångspunkt för arbetet med planeringen av universitetets verksamhet under 
2003 och för den fördelning av resurser som universitetsstyrelsen har att fatta beslut 
om är att insatser skall göras för att fokusera på dessa insatsområden och att 
universitetets resursfördelning skall spegla de ambitioner som dessa prioriterade 
områden är uttryck för. 
 
Inom flera av de områden som anges har ett omfattande utvecklingsarbete kunnat 
startas redan under 2002. Ett exempel härpå gäller rekryteringen av studenter, där en 
särskild rekryteringsdelegation inom universitetet under året startat en rad 
samordnade rekryteringsinsatser som tar sikte på både att öka efterfrågan på 
universitetets utbildning generellt men också på att bredda rekryteringen både med 
hänsyn till social och etnisk mångfald. Detta arbete måste följas upp under de närmsta 
åren. 
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Ett annat exempel rör den pedagogiska utbildningen, där Lunds universitet genom 
särskilda riktade medel under treårsperioden 2002-2004 kan genomföra särskilda 
pilotprojekt för att utveckla former för pedagogisk utbildning för alla lärare inom 
universitetet. 
 
På motsvarande sätt har ett arbete att utveckla utbildning för handledare i 
forskarutbildningen startat. Båda dessa aktiviteter kommer att leda till permanenta 
system för pedagogisk utbildning  som kommer både grundläggande utbildning och 
forskarutbildning till godo. 
 
Ett område som ägnats stor uppmärksamhet under det senaste året gäller den 
strategiska forskningsplaneringen. Universitetet har under året uppdragit åt  docent 
Mats Benner vid Forskningspolitiska institutet att göra en genomgång av 
universitetets samlade forskningsprofil och att också lämna förslag till en långsiktig 
bedömning av forskningsverksamhetens utveckling. Han har redovisat sina resultat i 
två rapporter som diskuterats i universitetsstyrelsen. Styrelsen bör under 2003 arbeta 
vidare med denna fråga. Vissa gemensamma resurser bör nu avsättas för att skapa 
förutsättningar för nya initiativ  inom universitetets forskningsprofil. I anknytning till 
frågan om strategiska forskningssatsningar bör också satsningar genomföras för att 
stödja universitetets möjligheter att framgångsrikt konkurrera om medel ur EUs sjätte 
ramprogram. 
 
Sammantaget bör således planeringen för 2003 ta sikte på att utveckla universitetets 
verksamhet i enlighet med de strategier och de prioriteringar som anges i den 
strategiska planen. 
 

2. Universitetets ekonomiska situation 
 
Under flera år har universitetet haft en besvärlig ekonomisk situation. De senaste åren 
har underskottet legat i storleksordningen 100 – 150 miljoner kronor per år. Ett 
omfattande arbete har genomförts på institutioner, fakulteter och centralt för att 
komma till rätta med denna situation. 
 
Universitetet har lämnat delårsrapport och prognos för det ekonomiska resultatet för 
2002 i samband med halvårsskiftet. Universitetet har också fyra gånger under året 
lämnat prognoser till regeringen rörande utfallet inom den grundläggande 
utbildningen. 
 
Vad gäller bedömningen av det samlade ekonomiska utfallet innebär prognosen att  
universitetet i stort sett kommer att nå ett nollresultat. Härigenom har en stabil 
ekonomisk grund skapats för 2003 års budget. Intäkterna för den bidragsfinansierade 
verksamheten fortsätter att öka. 
 
En viss osäkerhet i bedömningen gäller vissa enskilda utgiftsposter, som t ex premier 
för statliga avtalsförsäkringar, där kostnaderna inte slutgiltigt fastställs förrän under 
våren 2003. 
 
Universitetet kommer vid årets slut att fortsatt ha ett betydande myndighetskapital. 
 
Vad gäller den grundläggande utbildningen tycks den tendens till minskad efterfrågan 
på högre utbildning som rått under de senaste åren ha brutits under 2002. Både 
antalet sökande till universitetets utbildningar och antalet antagna har ökat i 
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förhållande till föregående år. Detta gäller både programutbildningar och fristående 
kurser. 
 
Trots detta finns det fortfarande enskilda utbildningar där efterfrågan på 
utbildningsplatser är mycket svag. Ingenjörsutbildningen inom LTH liksom vissa 
delar av den naturvetenskapliga utbildningen är exempel på detta. 
 
I syfte att så långt möjligt, trots de bedömningar av tillströmningen som gjordes under 
hösten 2001, utnyttja det ekonomiska utrymme som statsmakterna anvisat för 
grundutbildning beslutade universitetsstyrelsen i sitt budgetbeslut för 2002 att öka 
antalet utbildningsplatser med  mer än 1300 helårsstudenter inom framför allt LTH, 
det juridiska området, det samhällsvetenskapliga området, ekonomihögskolan och vid 
Campus Helsingborg. 
 
Mot denna bakgrund är det tillfredsställande att nu kunna konstatera att i stort sett 
samtliga områden inom universitetet kommer att klara att uppnå sina 
utbildningsuppdrag under 2002  och i vissa fall också att uppnå en viss överprestation.  
 
En bidragande orsak till den ökade tillströmningen är den breda satsning som gjorts 
inom flera områden på s k nätbaserad distansutbildning i samband med etableringen 
av det svenska nätuniversitetet. En särskild satsning på sommarkurser har också gett 
ett positivt resultat. 
 

3. Regeringens budgetproposition 
 
Regeringens budgetproposition för budgetåret 2003 innebär i korthet följande 
förändringar av anslagen för Lunds universitet. 
 
En allmän kompensation beräknas för ökade löner och priser om 2,46 %. Det innebär 
att den för statsförvaltningen generella anslagsminskningen om 0,7 % inte slår igenom 
på anslagen för grundläggande utbildning och forskning och forskarutbildning. En 
besparing av motsvarande omfattning tas istället ut genom att regeringen inte fullföljer 
vissa ökningar av utbildningsvolymen som utlovats tidigare. Det senare berör i stort 
sett inte Lunds universitet mot bakgrund av att universitetet jämfört med flertalet 
övriga universitet och högskolor har ett gott sökandetryck. 
 
De medel universitetet under 2002 erhållit för täckande av kostnader för premier för 
statliga avtalsförsäkringar har tilldelats universitetet under särskilt anslag. Fr o m 2003 
läggs motsvarande belopp in i takbeloppet och i anslaget för forskning och 
forskarutbildning. 
 
Den tidigare beslutade resursförstärkningen till utbildningsområdet HTJS fullföljs 
genom att ersättningsbeloppen för dessa utbildningar höjs med ca 3,4 %. Detta  
innebär det att takbeloppet för Lunds universitet ökar med 11 628 tkr. 
 
Ersättningsbeloppen för vårdutbildning höjs med ca 15 %. För Lunds universitet 
innebär det en ökning av takbeloppet med 12 725 tkr. 
 
Inom ramen för anslagsposten tekniskt vetenskapsområde ingår 3 000 tkr för 
kostnader för övertagande av viss verksamhet för klimatforskning. 
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Den tidigare beslutade förstärkningen av forskning i humaniora fullföljs med 2 639 
tkr inom anslagsposten humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. 
 
Slutligen fullföljer regeringen tidigare åtaganden rörande forskarskolorna i 
mångvetenskaplig naturvetenskap och historia samt finansiering av den tredje av de 
professurer som inrättades inom ramen för regeringens satsning på kvinnliga 
professorer.   
 
I budgetpropositionen föreslås en fortsatt särskild satsning på nätbaserade 
distanskurser inom ramen för det svenska nätuniversitetet. Utformningen av detta 
stöd, som totalt för högskolan beräknas omfatta ca 160 000 tkr, innebär att kurser 
som anordnas inom nätuniversitetets ram kan avräknas  dels med normal ersättning 
inom takbeloppet, dels därutöver med 20 tkr pr helårsstudent. Fördelningen av dessa 
medel, d v s hur många helårsstudenter per lärosäte som kan ersättas med detta extra 
belopp, kommer tidigast att framgå av regleringsbrev för 2003. 
 
Totalt innebär regeringens förslag för Lunds universitet följande resurser jämfört med 
2002 (tkr). 
 
 2003 2002 

 
Grundläggande utbildning 
 
Takbelopp 1 382 557  1 263 495   
Premier för avtalsförs  65 893 
Särskilda åtaganden 31 275 29 292 
Totalt grundutbildning 1 413 832 1 358 680 
 
Forskning och forskarutbildning 
 
Anslag 1 158 134 1 064  538 
Premier för avtalsförs  53 273  
 
Totalt Lunds universitet 2 571 966 2 476 491 
 
 

4. Planeringsförutsättningar för den grundläggande utbildningen 
 
Universitetsstyrelsen ökade 2002 de samlade utbildningsuppdragen till områdena med 
drygt 1 300 helårsstudenter. Ersättningen för detta ökade åtagande beräknades till ca 
50 - 70 % av den genomsnittliga ersättningen för områdenas samlade 
utbildningsuppdrag. Detta beslut fattades i en situation då det rådde betydande 
osäkerhet om i vad mån det skulle vara möjligt att nå upp till det av statsmakterna 
fastställda taket för den grundläggande utbildningen och därmed osäkerhet om det 
skulle vara möjligt att intäktsföra hela takbeloppet. Syftet var därför att åstadkomma 
att universitetet inte skulle budgetera mer resurser än som svarade mot intäkterna för 
den grundläggande utbildningen. 
 
Som redovisats ovan kommer – såvitt det nu går att överblicka – i stort sett samtliga 
områden att fullgöra sina uppdrag och i vissa fall också uppnå en viss överprestation. 
Intäkterna för grundutbildningen kommer således att med en viss marginal täcka de 
budgeterade anslagen till områden och övrig verksamhet. 
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En fördel med att i budgetbeslutet för 2002 inte disponera hela utrymmet upp till 
taket har varit att det under året har funnits en viss flexibilitet i systemet så att det 
varit möjligt att med kort varsel fatta beslut om vissa ytterligare utbildningsåtaganden 
utöver ramarna genom att utnyttja det odisponerade utrymmet upp till taket. Ett visst 
sådant utrymme bör därför bibehållas även under nästa år. Samtidigt är det rimligt att 
de områden som åstadkommit en överproduktion i förhållande till sina uppdrag också 
kan ersättas för denna. Sådan ersättning för 2002 kan emellertid beslutas först när det 
slutliga utfallet av utbildningsresultaten föreligger i februari 2003 men bör då kunna 
utgå med 60 – 75 % av den ”vanliga” ersättningen. 
 
För prestationer under 2003 bör den ordningen gälla, att ytterligare ersättning bör 
kunna utgå för prestationer utöver uppdraget vad avser helårsprestationer. En 
förutsättning bör självfallet vara att universitetet sammantaget har prestationer som 
överstiger de budgeterade medel som lagts ut. Det innebär att ett område som har en 
helårsprestationskvot som överstiger uppdraget bör kunna få extra ersättning förutsatt 
att också uppdraget vad gäller helårsstudenter har nåtts. Den föreslagna ordningen 
kommer att utgöra ett incitament för ytterligare ansträngningar att höja den 
pedagogiska kvaliteten inom grundutbildningen. 
 
Inför budgetåret 2002 hade universitetet kvar sparade prestationer till ett värde av     
ca 25 000 tkr. Eftersom universitetets samlade prestationer enligt den sista prognosen 
kommer att understiga takbeloppet med ca 30 000 tkr kommer universitetet att 
behöva intäktsföra hela det sparade anslaget.  
 
Det förhållande att universitetet därmed inta har kvar några ytterligare sparade 
prestationer understryker vikten av att den framtida planeringen sker så, att de 
kostnader som budgeteras ligger inom ramen för vad universitetet kan avräkna från 
takbeloppet. Det kan dock parentetiskt noteras att de medel som universitetet inte kan 
ta i anspråk av takbeloppet (för 2002 uppskattade till ca 5000 tkr) utgör ett 
anslagssparande som kan tas i anspråk i samband med att universitetet i framtiden ev 
åstadkommer en överprestation i förhållande till framtida takbelopp. 
 
Mot denna bakgrund bör utgångspunkten för dimensioneringen av den 
grundläggande utbildningen under 2003 vara att ytterligare öka volymen utbildning 
så att skillnaden mellan vad universitetet kan intäktsföra och takbeloppet minskar 
jämfört med innevarande år. Samtidigt måste denna ökning endast avse sådan 
utbildning där man kan göra bedömningen att det är möjligt att rekrytera studenter 
och uppfylla målen när det gäller den beräknade prestationsgraden. Därigenom 
uppnås att universitetet inte budgeterar mer grundutbildningspengar än vad som kan 
avräknas från takbeloppet.  
 
Förutom att på basis av detta resonemang ändra områdenas utbildningsuppdrag vad 
gäller helårsstudenter är det också möjligt att uppnå samma ekonomiska effekt genom 
att öka de studerandes prestationer.  
 
I det förslag till uppdrag avseende den grundläggande utbildningen 2003 som 
redovisas i det följande har mot bakgrund av vad som sagts antalet helårsstudenter 
ökat med totalt 1 258 jämfört med motsvarande uppdrag 2002. 
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5. Vissa särskilda uppföljningsfrågor 
 
Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2002 att med anledning av 
årsredovisningen och bokslutet för 2001 uppdra åt vissa av områdesstyrelserna att 
inkomma med redovisning rörande vissa speciella frågor. För LTH, J, S och HT 
gällde redovisningarna främst frågan om det förhållandevis stora myndighetskapital 
som framgick av bokslutet. Samtliga områden har kommenterat sitt 
myndighetskapital och de åtgärder man avser vidta för att nerbringa kapitalet. Dessa 
åtgärder har dock hittills endast slagit igenom i ringa utsträckning. Det måste därför 
på nytt understrykas, att ett riktmärke framöver är att områdenas myndighetskapital 
inte bör överstiga ca 8 % av ett enskilt områdes samlade omsättning. 
 
Några områden hade också att redovisa åtgärder med anledning av underskott i 
uppdragsverksamheten. I något fall förklaras sådana underskott av 
”förhandsinvesteringar” för att möjliggöra en ökad uppdragsverksamhet, bl a 
utvecklingsarbete för att anordna viss nätbaserad utbildning som uppdragsutbildning. 
I sådana fall kommer täckning att kunna tas ut genom framtida uppdragsfinansiering. 
Det är dock generellt sett angeläget att understryka, att uppdragsverksamheten – vare 
sig den avser utbildning eller forskning – inte kan tillåtas generera underskott. 
 
Område HT redovisar i sitt svar på universitetsstyrelsens skrivelse ett åtgärdspaket för 
att höja prestationsgraden inom den grundläggande utbildningen. Man betonar dock 
att en kraftig utbyggnad av den nätbaserade utbildningen kommer att leda till en 
genomsnittligt  lägre prestationsgrad. 
 
Slutligen har ekonomihögskolan haft i uppgift att överväga frågan om statistiska 
institutionens organisatoriska ställning. Ekonomihögskolan redovisar därvid en rad 
åtgärder som syftar till att bättre integrera statistiska institutionen i 
ekonomihögskolans verksamhet.  Dessa åtgärder  underlättas av institutionens 
flyttning till nya lokaler. Ekonomihögskolan bedömer därför att någon ytterligare 
organisatorisk förändring nu inte är aktuell. Efter ytterligare analys kommer denna 
fråga att senare tas upp i universitetsstyrelsen. 
 

6.  Nya utbildningsprogram 
 

6.1 Magisterutbildningar med ämnesbredd vid LTH 
 
LTH:s styrelse har föreslagit inrättandet av tre nya internationellt inriktade 
magisterutbildningar som leder till magisterexamen med ämnesbredd. Internationellt 
inriktade magisterutbildningar kan vara ett sätt att stärka LTH:s internationella 
kontakter och anseende och fokus ligger på områden som internationellt har strategisk 
betydelse och där LTH/Lunds universitet kan bidra med unik kompetens. Den ökade 
internationaliseringen kan också bidra till att höja kvaliteten på den ordinarie 
utbildningen till yrkesexamina vid LTH. Ett annat område för 
breddmagisterutbildning är kvalificerad vidareutbildning av redan yrkesverksamma 
inom de områden där LTH har särskild kompetens.  
 
Universitetsstyrelsen föreslås mot bakgrund av vad LTH:s styrelse anför att inrätta tre 
breddmagisterprogram inom områdena livsmedels- och bioteknologier, 
vattenresurslära och system på chips. Planeringen utgår från att antagning till 
programmen ska ske under åren 2003, 2004 och 2005.   
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6.2 Magisterutbildning i asienstudier 
 
Ett utbildningsprogram i asienstudier med inriktning på Sydasien 60 poäng med start 
fr. o. m. höstterminen 2003 inrättas. Utbildningen leder till en magisterexamen med 
bredd i asienstudier med inriktning på Sydasien. För tillträde till utbildningen krävs 
grundläggande högskoleexamen (fil kand).  
 
Utbildningsprogrammet i asienstudier med inriktning på Sydasien har sin bas i såväl 
samhällsvetenskap och humaniora men kommer att placeras vid Centrum för öst- och 
sydöstasienstudier. Det formella ansvaret för utbildningens ledning och 
administration samt för dess genomförande och uppföljning delegeras till Centrum 
för öst- och sydöstasienstudiers styrelse. Styrelsen fastställer kursplaner och 
kurslitteratur efter inhämtande av synpunkter från SASNET.  
 
Bakgrunden till förslaget om inrättande av utbildningsprogrammet är att Lund är 
värduniversitet för SASNET (Swedish South Asian Studies Network) som har ett 
nationellt ansvar för asienforskning och –utbildning. 
  
 

7. Vissa särskilda frågor 
 

7.1 Biblioteksorganisationen 
 
Fr o m budgetåret 2001 infördes en ny biblioteksorganisation vid Lunds universitet 
som i korthet innebar att ansvaret för den övergripande planeringen av universitetets 
biblioteksfrågor skulle åvila en särskild biblioteksstyrelse och en 
universitetsbibliotekarie. Samtidigt inrättades en biblioteksdirektion för de 
universitetsgemensamma biblioteksfrågorna. En viktig uppgift för 
biblioteksdirektionen skulle vara att utveckla och samordna de elektroniska 
bibliotekstjänsterna inom universitetet. 
 
UB skulle utvecklas till ett gemensamt servicebibliotek för hela universitetet och med 
särskilt ansvar för de äldre samlingarna av utländsk litteratur, olika specialsamlingar 
samt det svenska trycket, det s k reservexemplaret. 
 
Vid sidan av de centrala biblioteksfunktionerna skulle områdena i samverkan med 
biblioteksstyrelsen och biblioteksdirektionen utveckla en decentraliserad 
biblioteksverksamhet på områdesnivå genom att organisera fakultets- eller 
institutionsbibliotek.  
 
Samtliga bibliotek,  med undantag för ett antal smärre institutionsbibliotek som 
saknar förutsättningar att ge service utanför den egna institutionen, ingår i ett 
gemensamt biblioteksnätverk. 
 
Den centrala biblioteksorganisationen, dvs biblioteksdirektionen och UB, har hittills 
finansierats genom avsättningar inom ramen för finansieringsbidraget. Därtill har UB 
i de delar det hittills fullgjort uppgifter som fakultetsbibliotek även erhållit viss 
finansiering direkt från universitetets områden. Vad gäller denna särskilda 
områdesfinansiering har den nu avvecklats genom att funktionerna successivt överförts 
till de särskilda fakultetsbiblioteken för samtliga områden utom område HT.  
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Denna finansieringsordning har redan från att den nya organisationen inrättades 
kunnat ifrågasättas vad avser de delar av UBs verksamhet som avser det s k 
kulturarvet. Genom att finansiera hela UBs verksamhet inom ramen för 
finansieringsbidraget har även externa bidragsgivare fått medverka till finansieringen 
av samlingarna av svenskt tryck, äldre utländsk litteratur och universitetets 
specialsamlingar. Att detta inte är rimligt har tydligt framkommit i t ex 
förhandlingarna om vilka påslag som externa bidragsfinansiärer skall betala . 
Kostnaderna för dessa särskilda funktioner bör därför fortsättningsvis finansieras 
enbart inom ramen för statsanslagen. 
 
Den s k kulturarvsfunktionen inom UB bedöms nu omfatta 80 % av det svenska 
trycket, 25 % av den utländska litteraturen och hela verksamheten rörande 
specialsamlingarna. Kostnaden för denna beräknas för 2003 uppgå till i runda tal     
20 000 tkr, som således skall finansieras av statsbudgetanslagen. Av dessa föreslås        
5 000 tkr belasta grundutbildningsanslagen medan resterande 15 000 tkr belastar 
anslagen för forskning och forskarutbildning. 
 
En sådan förändring skulle innebära vissa omfördelningar av kostnaderna mellan 
universitetets områden med hänsyn till hur finansieringsbidraget beräknas. En ändrad 
finansiering av UBs kostnader bör emellertid inte leda till en sådan effekt, varför en 
justering av finansieringsbidraget genomförts som leder till att varje område totalt 
belastas med samma andel av de totala kostnaderna som gällt enligt tidigare principer. 
 
I detta sammanhang är det angeläget att också lyfta fram den särskilda frågan om 
universitetets ansvar för det s k reservexemplaret. Kostnaden för att hantera det 
nationella reservexemplaret uppgår idag till i storleksordningen 15 000 tkr.  Det har i 
olika sammanhang diskuterats i vad mån universitetet även fortsättningsvis bör 
ansvara för denna uppgift och skäl både för och emot ett fortsatt ansvar för 
reservexemplaret har redovisats. Universitetets uppdrag i denna del är emellertid 
reglerad genom särskild förordning, varför en ändring förutsätter regeringens 
medgivande. Det kan dock nu, mot bakgrund av inte bara frågan om 
kostnadsutvecklingen utan också den större frågan om reservexemplarets roll i den 
samlade informationsförsörjningen, finnas skäl att väcka frågan om universitetets 
fortsatta ansvar, formerna för hanteringen av materialet och finansieringsformerna. 
Universitetsledningen bör därför initiera en sådan diskussion med i första hand 
riksbibliotekarien. 
 
Samtidigt bör det emellertid också konstateras att det finns utrymme för vissa 
förenklingar av den interna hanteringen av det svenska trycket inom UB. En sådan 
rationalisering bedöms kunna leda till sänkta kostnader under 2003 med ca 3 000 tkr. 
Detta förslag har beaktats i den ovan angivna beräkningen av kostnaderna för 
kulturarvet. 
 
En av de viktigaste förändringarna som f n pågår inom biblioteksområdet gäller 
utvecklingen inom det s k elektroniska biblioteket. Inom vissa fakultetsområden är 
redan idag elektroniska tidskrifter det dominerande mediet för publicering av 
vetenskapliga artiklar. Förutsättningar måste därför skapas för att så kostnadseffektivt 
som möjligt ge universitetets forskare och studenter tillgång till elektroniska medier. 
För att klara den uppgiften behövs en tydlig samordning av insatserna för att i 
möjligaste mån hålla tillbaka kostnaderna genom gemensamma avtal om 
prenumerationer och utnyttjande. Ansvaret för detta vilar på biblioteksdirektionen. 
Detta arbete kräver ytterligare resurser och genom särskilda överenskommelser mellan 
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biblioteksdirektionen och områdena har under 2002 resurserna kunnat ökas med 
drygt 10 000 tkr. Utöver denna ökning föreslås en ökad satsning på det elektroniska 
biblioteket under 2003 med 3 400 tkr. Dessa samlade resurser bör beräknas inom 
ramen för finansieringsbidraget. 
 

7.2 Lunds universitets historiska museum 
 
Universitetsstyrelsen beslutade i september 2002 att Lunds universitets historiska 
museum fr o m 2003 skall föras till universitetets särskilda verksamheter. Mot den 
bakgrunden minskas anslaget för forskning och forskarutbildning till område HT  
med 2 711 tkr som förs till universitetets  särskilda verksamheter. 
 
 

7.3 Rekryteringsfrågor 
 

Lunds universitet erhöll för budgetåret 2002 vissa särskilda medel, 3 500 tkr, för 
genomförande av rekryteringsåtgärder, dels avseende en generell ökning av antalet 
sökande till universitetets utbildningar, dels för åtgärder som syftar till breddad  etnisk 
och social rekrytering. 
 
Rektor tillsatte med anledning härav en rekryteringsdelegation med företrädare för 
universitetets olika områden och med uppgift att initiera projekt inom ramen för 
dessa särskilda medel. En rekryteringssamordnare har knutits till arbetet och en 
mångfaldshandläggare har anställts. Vissa ytterligare medel har också tillförts arbetet 
genom projektanslag som erhållits från den nationella rekryteringsdelegation som 
regeringen har inrättat. 
 
Arbetet med att utveckla universitetets rekryteringsinsatser med inriktning både på 
generella insatser och för att bredda rekryteringen till nya grupper måste emellertid ske 
i ett mer långsiktigt perspektiv. Mycket av det arbete som gjorts under innevarande år 
har därför karaktären av planering för fortsatta insatser och förberedelser för att pröva 
nya metoder i rekryteringsarbetet.  Rekryteringsdelegationen har mot den bakgrunden 
dels utarbetat ett förslag till rekryteringsstrategi för universitetet, dels lagt fram ett 
förslag till åtgärdsprogram för de närmsta tre åren. Förslaget till rekryteringsstrategi 
har nu remissbehandlats inom universitetet och  kommer att föreläggas styrelsen i 
december.  
 
Inför budgetbeslutet föreslås en satsning på rekryteringsåtgärder för den närmsta 
treårsperioden om totalt ca 12 000 tkr. Åtgärderna inriktas i huvudsak på följande 
områden 

- ökad synlighet genom deltagande i mässor och olika rekryteringsaktiviteter 
- genomförande av försöksverksamhet med collegeutbildning 
- satsningar på metoder att bättre ta om hand studenter i början av 

utbildningen för att motverka tidiga studieavbrott 
- åtgärder för att åstadkomma bättre kontakter mellan skola och universitetet 

 
Finansieringen av det första årets kostnader för detta program bör – liksom 
huvuddelen av finansieringen för år 2 och 3 - kunna ske inom ramen för det överskott 
som beräknas finnas för den grundläggande utbildningen 2002 (se avsnitt 4 ovan) 
genom att universitetet erhåller ersättning för ”gamla” sparade prestationer. 
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7.4 Resurser för ekonomihögskolans grundutbildning 
 

Ekonomihögskolans styrelse har i olika sammanhang framfört behovet av ökade 
resurser för den grundläggande utbildningen. Liknande synpunkter har i olika 
skrivelser framförts från Lundaekonomernas studentkår. En huvudargumentation har 
varit att tilldelning av grundutbildningsresurser till ekonomihögskolan inte sker med 
utgångspunkt i de s k prislapparna. Argumentationen i övrigt har dels utgått från att 
undervisningsresurserna inte möjliggör effektiva undervisningsformer och att alltför 
stor del av framför allt undervisningen på A-nivå måste ske genom storföreläsningar. 
Man har också pekat på, att detta försätter ekonomihögskolan i en ofördelaktig 
konkurrenssituation gentemot andra universitet och högskolor som erbjuder 
motsvarande utbildning men med en annan resursnivå i utbildningen. Man visar 
också på att prestationsgraden i utbildningen är förhållandevis låg och att den 
dessutom tenderar att sjunka.  
 
Den frågeställning som därmed aktualiseras rör i grunden hur systemet för 
finansiering av den grundläggande utbildningen vid Lunds universitet är uppbyggt 
och med vilka utgångspunkter eventuella omfördelningar skall ske. De tillskott för 
kvalitetshöjande åtgärder som statsmakterna beslutar om bör av självklara skäl styras 
till berörda utbildningar. Omfördelningar därutöver innebär emellertid med 
nödvändighet att besparingar samtidigt måste genomföras. Skall sådana 
omfördelningar göras måste det föregås av en bred diskussion om på vilket sätt och i 
vilken omfattning det skall ske. En sådan diskussion bör därför nu initieras och 
genomföras på ett sådant sätt att eventuella förslag om förändringar kan redovisas för 
styrelsen inför beslut om resursfördelning för budgetåret 2004. Vissa mindre 
förändringar kan om så bedöms lämpligt kunna genomföras under 2003. Frågan 
kommer att redovisas närmare vid universitetsstyrelsens decembersammanträde. 
 

7.5 Nätbaserad distansutbildning 
 
Under 2002 har genom beslut av statsmakterna en särskild organisation för 
marknadsföring och stöd för nätbaserad distansutbildning startat, det s k 
nätuniversitetet. 
 
I samband med det fördelade regeringen vissa särskilda medel för satsningar på ett 
nätbaserat utbildningsutbud. Lunds universitet erhöll därvid knappt 10 000 tkr. 
Villkoren för dessa särskilda medel innebar att ersättning kan avräknas med 
sammantaget 90 000 kr för en helårsstudent och en helårsprestation, d v s ett 
ersättningsbelopp som i genomsnitt är betydligt högre än vad som gäller för reguljär 
utbildning. Det överskott som genereras på detta sätt har universitetet valt att använda 
till finansiering av vissa gemensamma stödfunktioner som helpdesk m m samt som ett 
särskilt stöd till universitetets områden för utvecklingsarbete m m. 
 
Denna särskilda anslagskonstruktion kommer enligt vad som anges i 
budgetpropositionen att ändras under 2003 på så sätt att högskolorna kommer att få 
ett extra resurstillskott om 20 000 kr för varje helårsstudent som bedriver utbildning 
inom ramen för nätuniversitetets kurser. Sammantaget föreslår regeringen att ca      
160 000 tkr skall anvisas för detta ändamål. Det innebär i sin tur att det utrymme som 
varje högskola kan erhålla av denna ersättning kommer att begränsas till ett högsta 
antal helårsstudenter. Fördelningen av denna resurs föreligger inte förrän tidigast i 
regleringsbrevet för 2003, d v s mot mitten av december. 
 



 
 
 11 
Preliminärt kan man emellertid räkna med att de gemensamma stödfunktionerna 
under 2003 skall kunna finansieras inom ramen för dessa extra medel. Resterande 
resurser bör fördelas till de områden som bedriver utbildning inom nätuniversitetets 
ram. 
 
Det är väsentligt att den framgångsrika utveckling som bedrivs inom Lunds 
universitet när det gäller nätbaserad utbildning kan fortsätta i minst samma 
omfattning som under innevarande år. Mot den bakgrunden bör universitetsstyrelsen 
ange en minsta volym helårsstudenter av det samlade uppdraget som skall utgöra 
sådan utbildning under 2003. 
 

7.6 Särskilda gemensamma satsningar  
 
Som redovisats ovan har universitetsstyrelsen under 2002 behandlat frågan om 
universitetets forskningsverksamhet utifrån två rapporter som docent Mats Benner vid 
forskningspolitiska institutet utarbetat. 
 
Frågan om särskilda forskningsstrategiska satsningar kommer att fortsatt behöva 
diskuteras under det kommande året. Det kan i sammanhanget också påpekas att 
utbildningsdepartementet aviserat att lärosätena kommer att få i uppdrag att i likhet 
med vad som skedde 1999 utarbeta särskilda forskningsstrategiska dokument. 
 
För att skapa förutsättningar för enskilda satsningar under 2003 föreslås att 5 000 tkr 
avsättes till styrelsens disposition ur anslagen till forskning och forskarutbildning. 
 
Vidare föreslås att finansieringsbidraget räknas upp med 2 500 tkr för att dels 
finansiera en satsning på stöd och utbildning till större forskningsprojekt, främst med 
anknytning till EUs sjätte ramprogram, dels för visst utökat juridiskt och ekonomiskt 
stöd inom den centrala förvaltningen. 
 
I universitetets strategi ingår att ta till vara de speciella förutsättningar universitetet 
genom sin bredd har att bedriva mångvetenskaplig verksamhet över institutions- och 
fakultetsgränser. Inte minst gäller det inom den grundläggande utbildningen. Initiativ 
som syftar till att utveckla nya gränsöverskridande utbildningar bör stödjas. Inte minst 
angeläget är att också initiativ och uppslag från studenthåll kan ges utvecklingsstöd i 
olika former. Ekonomiskt stöd för sådant utvecklingsarbete bör i fortsättningen 
hämtas från rektors utvecklingsmedel. 
 
 

7.7 Finansieringsbidrag m m 
 
Finansieringsbidraget är den samlade avsättning som görs av de medel universitetets 
områden disponerar för att finansiera gemensam verksamhet, i första hand 
universitetets centrala förvaltning och gemensamma bibliotekskostnader. De andelar 
respektive område skall betala av finansieringsbidraget beräknas  främst på basis av 
varje områdes totala omsättning. 
 
Som redovisats ovan föreslås fr o m 2003 en omläggning av finansieringsmetoden för 
vissa delar av biblioteksorganisationen. Det innebär att finansieringsbidraget minskar 
med 20 000 tkr. Samtidigt ökar kostnaderna för framför allt det elektroniska 
biblioteket. Därutöver har medel beräknats för att öka serviceinsatserna för större 



 
 
 12 
forskningsprojekt, främst inom EUs ramprogram, med 2 500 tkr. Vidare har medel 
beräknats för en förstärkning av upphandlingsgruppen inom förvaltningen.  
 
Utöver finansieringsbidraget avsätts medel för finansiering av det nationella 
universitetsdatanätet, SUNET. Universitetets avgift för SUNET kommer att öka 
kraftigt under 2003 enligt de preliminära beräkningar som SUNET-styrelsen 
redovisat. Diskussioner pågår för närvarande kring hur enskilda universitets och 
högskolors andelar av kostnaderna skall beräknas, men även om beräkningssätten 
ändras på ett för Lunds universitet förmånligs sätt måste man utgå från en betydande 
kostnadsökning. Mot den bakgrunden beräknas 15 000 tkr för kostnader för SUNET 
under 2003. 
 
Vissa kostnader för studentadministration vid studerandeenheten finansieras av 
berörda områden i proportion till användningen. Det gäller kostnader för antagning, 
studiedokumentation, examensutfärdande och studenthälsovård. Fördelningen av 
dessa kostnader, som i huvudsak skall belasta anslagen för grundläggande utbildning, 
föreslås nu fastsällas i styrelsens budgetbeslut. 
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Förslag till beslut om fördelning av statsanslagen för grundläggande 
utbildning, forskning och forskarutbildning  
 
(I förekommande fall anges motsvarande siffror för 2002 inom parentes) 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa utbildningsuppdrag och lägsta  prestationsgrad för den grundläggande 
utbildningen för 2003 enligt följande 
 
Område                       Helårsstudenter        Prestationsgrad 
 
LTH   5446  (5331)          85 %  (85 %) 
Naturvetenskapliga området       1723  (1721)          76 %  (76 %) 
Juridiska området  1533  (1513)          90 %  (90 %) 
Samhällsvetenskapliga området 4254  (3810)          78 %  (78 %) 
Ekonomihögskolan  4403  (4348)          78 %  (78 %) 
Medicinska området  2321  (2228)          92 %  (92 %) 
Konstnärliga området    630  (  588)          96 %  (96 %) 
Området för humaniora och teologi 4325  (4208)          70 %  (74 %) 
Campus Helsingborg  1505  (1135)          78 %  (78 %) 
 
Härutöver beräknas ett uppdrag för småspråk om högst 280 helårsstudenter. 
 
I utbildningsuppdragen ovan ingår följande lägsta antal helårsstudenter avseende 
nätbaserad distansutbildning: 
 
Område                       Helårsstudenter         
 
LTH 40 
Naturvetenskapliga området 40 
Juridiska området 150 
Samhällsvetenskapliga området 250 
Ekonomihögskolan 100 
Medicinska området 80 
Området för humaniora och teologi 250 
Campus Helsingborg 50 
 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa nedanstående  ekonomiska ramar för den grundläggande utbildningen för 
2003    
 
LTH   404 300 tkr   (369 400 tkr)  
Naturvetenskapliga området  119 300 tkr   (110 900 tkr)  
Juridiska området    52 100 tkr   (  46 200 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området 132 100 tkr   (107 400 tkr)  
Ekonomihögskolan  115 200 tkr   (103 100 tkr)  
Medicinska området  223 800 tkr   (191 200 tkr)  
Konstnärliga området  109 600 tkr   (  98 500 tkr)  
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Området för humaniora och teologi 120 900 tkr   (107 000 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter   43 200 tkr   (  40 200 tkr)  
Campus Helsingborg    62 900 tkr   (  42 200 tkr) 
 
Av de föreslagna ramarna avser följande belopp stimulansmedel för 
internationalisering av utbildningen 
 
LTH       1 400 tkr   (1 500 tkr)     
Naturvetenskapliga området            730 tkr   (   740 tkr)  
Juridiska området         810 tkr   (   830 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området     1 050 tkr   (1 100 tkr)  
Ekonomihögskolan      2 280 tkr   (2 200 tkr)  
Medicinska området         380 tkr   (   500 tkr)  
Konstnärliga området         190 tkr   (   130 tkr)  
Området för humaniora och teologi      1 160 tkr   (1000 tkr) 
 
 
Universitetsstyrelsen  beslutar 
 
att fastställa nedanstående  ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning för  
2003     
 
LTH   236 300 tkr   (220 600 tkr)  
Naturvetenskapliga området                        300 700 tkr    (280 900 tkr)  
Juridiska området    17 700 tkr   (  16 700 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området   69 300 tkr   (  65 300 tkr)  
Ekonomihögskolan    44 400 tkr   (  41 900 tkr)  
Medicinska området  225 500 tkr   (213 400 tkr)  
Konstnärliga området      6 200 tkr   (    5 900 tkr)  
Området för humaniora och teologi 157 400 tkr   (146 400 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter   45 300 tkr   (  39 500 tkr) 
Campus Helsingborg                                             600 tkr 
 
Universitetsstyrelsen beslutar  
 
att fastställa nedanstående finansieringsbidrag för 2003 
 
Område    
 
LTH   69 500 tkr   (69 000 tkr)  
Naturvetenskapliga området  38 700 tkr   (35 900 tkr)  
Juridiska området    4 900 tkr   (  4 700 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området 15 400 tkr   (14 100 tkr)  
Ekonomihögskolan  11 600 tkr   (12 100 tkr)  
Medicinska området  54 500 tkr   (49 100 tkr)  
Konstnärliga området    7 100 tkr   (  6 100 tkr)  
Området för humaniora och teologi 20 800 tkr   (21 800 tkr) 
 
 
Härtill kommer finansieringsbidrag från Trafikflyghögskolan med 1 600 tkr och 
Campus Helsingborg med 1 300 tkr. 
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Universitetsstyrelsen beslutar  
 
att fördela kostnaderna för SUNET enligt följande för 2003    
 
LTH   4 300 tkr   (4 000 tkr)  
Naturvetenskapliga området  2 500 tkr   (2 100 tkr)  
Juridiska området     300 tkr   (   300 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området 1 000 tkr   (   900 tkr)  
Ekonomihögskolan     800 tkr   (    600tkr)  
Medicinska området  3 400 tkr   (2 900 tkr)  
Konstnärliga området     500 tkr   (   400 tkr)  
Området för humaniora och teologi 1 500 tkr   (1 300 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter    700 tkr   (   500 tkr)  
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fördela kostnaderna för antagning, studiedokumentation, examensutfärdande och 
studenthälsovård inom studerandeenheten enligt följande 2003 
 
 
LTH   3 000 tkr  
Naturvetenskapliga området  1 720 tkr  
Juridiska området  1 110 tkr  
Samhällsvetenskapliga området 4 270 tkr  
Ekonomihögskolan  3 940 tkr  
Medicinska området  1 940 tkr  
Konstnärliga området     190 tkr  
Området för humaniora och teologi 4 190 tkr 
Universitetets särskilda verksamheter      60 tkr  
Campus Helsingborg     180 tkr 
 
Universitetsstyrelsen beslutar vidare 
 
att inrätta utbildningsprogram vid LTH som leder till magisterexamen med bredd 
inom områdena livsmedels- och bioteknologier, vattenresurslära samt system på chips. 
 
att inrätta ett utbildningsprogram som leder till magisterexamen med bredd inom 
området asienstudier med inriktning mot Sydasien. Utbildningen skall knytas till 
Centrum för öst- och sydöstasienstudier. 
 
att uppdra åt rektor att initiera en diskussion med riksbibliotekarien rörande 
universitetets framtida roll när det gäller det nationella reservexemplaret av svenskt 
tryck. 
 
att 20 000 tkr av den samlade finansieringen av UB under 2003 skall avse den s k 
kulturarvsfunktionen och finansieras med 5 000 tkr ur anslaget för grundläggande 
utbildning och med 15 000 tkr ur anslaget för forskning och forskarutbildning. 
 
att kostnaderna för Lunds universitets historiska museum fr o m 2003 skall budgeteras 
inom ramen för de medel som beräknats för  universitetets särskilda verksamheter. 
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att avsätta 5 000 tkr ur anslaget till forskning och forskarutbildning för 
universitetsgemensamma strategiska forskningssatsningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


