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Budget för Lunds universitet verksamhetsåret 2007 
(Fastställd av universitetsstyrelsen 2006-11-10, § 59) 
 
1 Inledande översikt 
 
Lunds universitet fortsätter att ha stora framgångar. Universitetet tog under 2006 hem 
inte mindre än åtta av tjugo eller 40 % av Vetenskapsrådets s.k. Linnébidrag, samman-
lagt 500 miljoner kronor under tio år. Denna exempellösa framgång har sänt vibratio-
ner av Lunds forskningskapacitet i hela universitetsvärlden. Att universitetet under 
2006 dessutom fick fyra av arton av SSF:s bidrag till starka miljöer, sammanlagt 147 
miljoner kronor på fem år, stärker bilden av universitetets ledande position som forsk-
ningsuniversitet. 
 
Även i EU:s sjätte ramprogram har universitetet haft stora framgångar och det dras nu 
igång ett stort arbete för att dessa framgångar skall fortsätta och öka i det sjunde ram-
programmet. 
 
Flera omfattande projekt för kvalitets – och effektivitetshöjande processer pågår. An-
talet externa utvärderingar av utbildning och forskning ökar. Hela utbildningsutbudet 
utsätts för den sedan decennier mest genomgripande förnyelsen. Samtidigt står univer-
sitetet inför nya utmaningar i och med den över hela landet nya tendensen med tydlig 
nedgång i antal ansökningar och registreringar. 
 
Regeringens policy och budget 
I den nya regeringens regeringsdeklaration heter det:  

”Under många år har fokus inom politiken för högre utbildning legat på kvan-
titativ utbyggnad. Den nya regeringens perspektiv kommer nu i stället att vara 
kvalitativ utveckling.” 

 
Vidare säger man avseende forskning: 

”En forskning i världsklass är avgörande för Sveriges och Europas konkurrens-
möjligheter. De ekonomiska ramarna för forskning ökas, utöver tidigare riks-
dagsbeslut, under mandatperioden. En ökad andel av forskningsresurserna skall 
fördelas genom fakultetsanslag till framstående forskningsmiljöer.” 
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Policyn innebär satsning på kvalitet i stället för kvantitet, bl.a. ökas inte antalet platser 
i grundutbildningen. Mer forskningsmedel ska gå direkt till universiteten och större 
administrativ frihet införas. En sådan inriktning svarar mot flera av de krav som de 
stora universiteten i Sverige fört fram och kommer att innebära vissa förändringar re-
dan under 2007. 
 
Utveckling inom forskningen 
För forskningen har nu flertalet områden egna Scientific Advisory Boards. Vidare 
granskas årligen ett stort antal ansökningar från Lunds universitet i olika vetenskapliga 
råd och stiftelser. Ökad gemensam satsning på att ta hem nya EU-anslag och andra 
externa bidrag genomförs. 
 
Varje områdes kvalitets- och prioriteringsarbete redovisas i särskild redogörelse för 
styrelsen. Det framgår att medvetna prioriteringar och avvecklingar nu genomförs i allt 
större omfattning. Denna utveckling ska förstärkas. I den strategiska planen anges att 
ett rullande system med kvalitetsgranskning av all forskning ska genomföras. För detta 
avsätts medel i budgeten. Den universitetsövergripande strategiska forskningsplane-
ringen blir allt viktigare både internt och externt; ytterligare medel till strategiska sats-
ningar för detta ändamål ställs till rektors förfogande. 
 
Utveckling inom utbildningen 
Lunds universitet låter Bolognaprocessen innebära den största förnyelsen och kvalitets-
säkringen av utbildningen på flera decennier. Egna valideringar och kvalitetssäkringar 
byggs ut. Två nya tjänster inrättas på universitetsgemensam nivå för ökad anknytning 
till arbetslivet. 
 
Grundutbildningen utvärderas också i fortsättningen genom Högskoleverkets kvali-
tetsutvärderingar och dessa kommer att omfatta särskilt lärosätenas egna kvalitetssäk-
ringssystem. 
 
Den nationella trenden med nedgång i antal ansökningar och registreringar ställer 
frågan om dimensioneringen av den högre utbildningen överhuvudtaget i Sverige. 
Särskilda beslut fattas för att underlätta omställningen till lägre antal platser. Ned-
gångens orsak och konsekvenser behöver en snabb genomlysning på nationell nivå. 
 
Utveckling inom administrationen 
Det genom inte minst excellensprojektet inledda arbetet med rationalisering och effek-
tivisering av administrationen på alla nivåer fortsätter. I budgetdokumentet redovisas 
effekterna hittills och styrelsen avser att kontinuerligt följa upp utvecklingen. Genom 
förväntat beslut om strategisk plan kommer även hela administrationen att genomgå 
kvalitetsgranskning, varvid förslag till förändring och utveckling också kommer att tas 
fram. 
 
Starka discipliner och ökad samverkan 
Lunds universitet har stark ämnes- och disciplinbaserad forskning, men alltmer ut-
vecklas också nya typer av samverkan i t.ex. programområden, profiler eller centrum-
bildningar. Budgeten innehåller dels fortsatt stark inriktning på områdesbaserad forsk-
ning dels markeringar om ökad tilldelning till samverkan. I förslaget till ny strategisk 
plan förstärks detta. 
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Max IV och ESS 
Den gynnsamma utvecklingen av planeringen av Max IV fortsätter, och beslut från 
Vetenskapsrådet väntas. Universitetet avser fortsatt stödja Max-lab, som är ett na-
tionellt projekt.  
 
ESS är ett europeiskt projekt som i hög grad stöds av universitetet, bland annat genom 
konsortiet ESS Scandinavia, vilket består av universitet och högskolor i Skandinavien, 
Region Skåne och Lunds kommun samt näringslivsorganisationer i Sverige. En bered-
ning pågår inom regeringskansliet om ett eventuellt svenskt värdskap för ESS, som 
kommer att bli världens största neutronkälla för forskning inom bl.a. fysik, kemi och 
strukturbiologi. 
 
Innovationsverksamheten 
Lunds universitet skall fortsätta sin satsning på ett starkt stöd för innovationsverksam-
heten inom organisationen. Ett starkt Technology Transfer Office som motor i detta 
arbete håller på att skapas. I budgeten för 2007 satsas ytterligare på denna verksamhet. 
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2 De ekonomiska förutsättningarna 
 
2.1 En balanserad ekonomi 
Alla verksamheter inom Lunds universitet har medverkat till att uppfylla de krav på 
budgetdisciplin som universitetsstyrelsen beslöt om 2004 och 2005. Som en följd av 
detta kunde universitetet år 2005 visa ett överskott på 38 mnkr och förväntas uppnå 
ett överskott på 50 mnkr under innevarande år. Universitetet kommer vid utgången av 
2006 att ha en reserv, myndighetskapitalet, som uppgår till cirka 465 mnkr. Detta till-
sammans med den uppnådda budgetdisciplinen innebär att universitetet har en fast 
grund för den fortsatta utvecklingen under de närmaste åren. 
 
Det återstår dock obalanser att rätta till inom olika delar av universitetets verksamhet. 
Kraven på att så skall ske är fortfarande prioriterade. 
 
 
2.2 Excellensprojektet 
Excellensprojektet, som beslutades år 2004, syftade till att inom givna ekonomiska 
ramar frigöra medel för att förstärka resurserna för forskning och undervisning. Det 
uppskattades att det fanns en rationaliseringspotential inom lokalhanteringen och 
hanteringen av anskaffning och upphandling samt i administrativa processer på olika 
nivåer inom universitetet som uppgick till mellan 120 och 130 mnkr.  
 
Genom en effektivare lokalhantering har hittills 25 mnkr frigjorts för framtidssats-
ningar och enligt den hyreskostnadsprognos som gjorts upp inom byggnadsenheten 
beräknas ytterligare cirka 23 mnkr komma att frigöras för att kunna användas effek-
tivare i forskningen och utbildningen. Det är väsentligt mycket svårare att uppskatta 
den verkan som effektiviseringsarbetet har haft avseende förbättrade anskaffningspro-
cesser inom universitetet. Potentialen uppskattades till cirka 60 mnkr i den utredning 
som gjordes för ett och ett halvt år sedan. I stort sett alla effekter av förbättringar i an-
skaffningsrutinerna inträffar ute i institutionsorganisationen och det kräver en detal-
jerad uppföljning av många rutiner för att få nöjaktiga svar. En indirekt och trubbig 
metod för att uppskatta storleken på det arbete som läggs ner för att effektivisera ruti-
nerna för anskaffning och användning av driftsresurser är att se hur driftskostnaderna 
har utvecklats. Från 2004 till vad som kan prognostiseras för 2006 har dessa minskat 
med cirka 40 mnkr. Som andel av totala kostnaderna beräknas driftskostnaderna ha 
sjunkit från år 2004 till utgången av 2006 från 13,9 till 13,2 procent. 
 
Hur rationaliseringen av administrativa processer framskrider har ännu endast kunnat 
bedömas utifrån hur antalet anställda med administrativa uppgifter har utvecklats. 
Fakulteterna har i konsekvens med beslut i universitetsstyrelsen om behovet av tydli-
gare ledning av verksamheten och därav nödvändigheten att skapa färre och slagkrafti-
gare institutioner arbetat med omstrukturering av de organisatoriska formerna. Man 
har kommit olika långt i denna process och det finns också skillnader i behovet att gå 
snabbt fram med just detta förändringsarbete. Medicinska fakulteten har – mot bak-
grund av de ekonomiska problem som tynger fakulteten – störst behov av att få en 
effektivare institutionsorganisation och här har också en sådan tagits i bruk sedan ett 
och ett halvt år tillbaka.  
 
Den reduktion i antalet anställda mellan hösten 2004 och hösten 2006 som sysslar 
med administrativa arbetsuppgifter uppgår till 52 stycken. I ekonomiska termer upp-
skattas denna motsvara drygt 25 mnkr. 
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Det tryck som excellensprojektet har utövat på förändringsprocesser inom universitetet 
har gett påtagliga resultat och det är bl.a. tack vare den ökade medvetenheten om kost-
nadskontroll som universitetet så snabbt har vänt stora underskott till positiva resultat 
och därmed skapat en bredare plattform för framtidssatsningar. 
 
 
2.3 Regeringens budgetproposition 
 
I sin budgetproposition för 2007 föreslår regeringen satsningar på kvalitet inom 
grundutbildningen och på kvalitet och expansion inom forskningen. För Lunds uni-
versitet innebär förslagen i budgetpropositionen att läkarutbildningen byggs ut med 
ytterligare 10 platser, förutom de tidigare beslutade 13 platserna, och att universitetet 
tillförs medel för detta. Vidare anvisas universitetet ytterligare 13,2 mnkr i riktade 
kvalitetssatsning på de s.k. HTJS- och NT-områdena. Båda dessa förslag aviserades i 
förra årets budgetproposition. Regeringen aviserar också ytterligare satsningar på 
kvalitet inom grundutbildning. Vilka dessa är kommer att meddelas senare under 
verksamhetsåret. Den av den förra regeringen föreslagna fortsatta expansionen av 
grundutbildningen vid Lunds universitet har dragits tillbaka.  
 
Region Skåne föreslås också erhålla ersättning för sin medverkan vid utökningen av 
läkarutbildningen vid universitetet via det avtal om medicinsk utbildning och forsk-
ning som finns mellan staten och berörda landsting. Universitetet föreslås också i bud-
getpropositionen erhålla ersättning för de pensionsåtaganden som universitetet, efter 
förhandlingar mellan staten och landstingen, fått ta på sig avseende de lärare som har 
kombinerade anställningar inom universitetet och sjukvården. 
 
För universitetets forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå innebär 
det som föreslås i budgetpropositionen att fakultetsanslaget dels ökas på med 4,1 
mnkr, vilket också aviserades i den förra budgetpropositionen, dels höjs med ytter-
ligare 29,2 mnkr i nya resurser. 
 
Kompensationen för pris- och löneökningar föreslås bli 0,8 procent i budgetproposi-
tionen. Beräknade löne- och prisökningar för universitetet under 2007 uppgår till 
cirka 2,5 procent varför 1,7 procent av statsanslagen förutsätts kunna kompenseras via 
rationaliseringar i verksamheten. Den låga kompensationen är ett problem för univer-
sitetet. I tabellen nedan anges pris- och lönekompensationen till universitetet för åren 
2001 till och med 2007 tillsammans med uppgifter om vad de centrala löneavtalen 
uppgått till under samma tidsperiod samt information om tolvmånadersförändringen 
av det s.k. hemmamarknadsprisindex. 
 
Tabell. Uppgifter om pris- och löneomräkningstal, löneavtal och prisindex 
 
  År p. o. l. löneavtal prisindex  
2001 1,93 2,90 - 0,4 
2002 3,01 3,75 1,7 
2003 2,46 3,40 - 0,2 
2004 2,88 1,80 3,0 
2005 1,01 3,50 4,4 
2006 2,10 2,80 (4,7) 
2007 0,80 
 



 BESLUT 
 2006-11-10 
 
 6 
Grundutbildningsanslaget till Lunds universitet 2007 beräknas uppgå till 1 628 680 
tkr (innevarande år är anslaget 1 601 215 tkr). I beloppet ingår ersättning för särskilda 
åtaganden med 24 936 tkr1 varför takbeloppet uppgår till 1 603 744 tkr.  
 
Fakultetsanslaget 2007 beräknas uppgå till 1 279 376 tkr (innevarande år är anslaget 
1 227 032 tkr). I beloppet ingår då kompensationen för pris- och löneökningar med 
knappt 10 mnkr och de ovan nämnda förstärkningarna på drygt 33 mnkr. 
 
Ersättningen för klinisk utbildning och forskning (ALF-medlen) uppgår 2007 till 
365 265 tkr (innevarande år är anslaget 363 241 tkr). Medlen disponeras av sjukvårds-
huvudmannen och fördelas på ändamål efter beslut i samråd mellan universitetet och 
Region Skåne. 
 
 
2.4 Sparade grundutbildningsprestationer 
 
Från och med verksamhetsåret 2003 har Lunds universitet överproducerat inom 
grundutbildningen. Vid ingången av 2006 fanns 144,8 mnkr i form av sparade pres-
tationer som universitetet kan ta i anspråk för det fall grundutbildningens resultat 
2006 i form av helårsstudenter och helårsprestationer inte når upp till takbeloppet. 
Mot bakgrund av den mycket kraftiga minskning av antalet helårsstudenter som in-
träffat under 2006 så beräknas den tillgängliga reserven i form av sparade prestationer 
vid ingången av 2007 uppgå till ca 90 mnkr. 

                                                      
1 De särskilda åtagandena är ansvar för nationellt resurscentrum i fysik (1 210 tkr), trafik-
flygarutbildning (21 587 tkr) och omhändertagande av arkeologiska fynd (2 139 tkr). 
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3 Den strategiska planen 
 
Förändring och förnyelse är ledstjärna för den strategiska plan för tiden 2007–2011 
som universitetsstyrelsen kommer att föreslås besluta om i december. De fyra strate-
gierna för att nå målet högsta kvalitet i utbildning och forskning är kvalitetssäkring, 
gränsöverskridande samverkan, internationalisering samt ledarskap och medarbetar-
skap. Arbetet med strategierna för att nå de angivna målen kräver omfattande insatser 
från hela verksamheten vid Lunds universitet och det är viktigt att strategierna mycket 
snart får konkret innehåll. I det arbetet måste områden, institutioner och andra enhe-
ter lägga ner tid och avsätta resurser. 
 
Ett kvalitetssäkringsprogram inkluderande utvärdering av forskningen vid Lunds uni-
versitet skall införas. Avsikten är att utvärderingar skall ta sin början 2008 och sedan 
återkomma med cirka fem års intervall. 
 
Sedan 2004 finns en Scientific Advisory Board vid Lunds universitet. Flera fakultets-
styrelser har också utsett Scientific Advisory Boards för respektive fakultetsområden.  
 
Dessa rådgivande organ är en viktig del i utvecklingen av kvalitetssäkringsarbetet inom 
universitetet. En annan mycket väsentlig aktör i detta sammanhang blir naturligtvis de 
paneler som universitetet planerar att låta inrätta för utvärdering av forskningen. Uni-
versitetet avser anvisa 1 mnkr till det förarbete som är nödvändigt för etableringen av 
kvalitetssäkringsprogrammet. 
 
Även grundutbildningen skall utvärderas kontinuerligt för att hålla högsta kvalitet. 
Inom ramen för Bolognaprocessen vid universitetet och med de resurser som avsatts 
för kvalitetsutveckling skall detta arbete drivas genom den validering som startats och 
genom återkommande utvärderingar av utbildningen.  
 
Den nuvarande universitetsgemensamma förvaltningens organisation etablerades 
1992. Genom excellensprojektet har institutionsorganisationen skärskådats och den 
genomlysning som gjorts har lett till i vissa fall omfattande förändringar. Det finns 
starka skäl att med ökad effektivitet som mål fortsätta det systematiska arbetet med 
organisationsutveckling och kompetensutveckling. Rektor avser ge förvaltningschefen i 
uppdrag att ta initiativ till en översyn av universitetets förvaltning och de roller som de 
olika nivåerna i organisationen har. Som ett led i arbetet med organisationsutveck-
lingen ingår ett planerat samarbete med Göteborgs universitet för att utreda och i ett 
jämförande perspektiv söka kvalitetsbestämma administrativa processer på alla nivåer i 
organisationen.  
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4 Mångfald och arbetsmiljö 
 
4.1 Mångfald 
 
Lunds universitet har sedan 2001 arbetat målinriktat med att bredda rekryteringen till 
universitetets utbildningar. 13,5 mnkr har under tiden sedan 2001 avsatts för universi-
tetsövergripande aktiviteter för att förbättra rekrytering och studentmottagande. Uni-
versitetsstyrelsen har fastställt en policy för breddad studentrekrytering perioden 
2006–2008 och rektor har beslutat om en handlingsplan för det konkreta arbetet med 
breddad rekrytering. Fakulteter/områden är anmodade att upprätta egna mål och stra-
tegier för arbetet med breddad rekrytering. I årsredovisningen för 2006 skall universi-
tetet redovisa och analysera de åtgärder som vidtagits för att främja och bredda rekryte-
ringen till högre utbildning. 
 
Det uppdras till rektor att anvisa 1,5 mnkr till det fortsatta universitetsgemensamma 
arbetet med breddad rekrytering. 
 
Rektor har också under våren 2006 beslutat om en mångfaldsplan för Lunds univer-
sitet 2006–2008 avseende anställda. Bl.a. skall enligt denna plan ledningar med per-
sonalansvar se över frågor som rör löne- och anställningsvillkor samt utvecklingsmöj-
ligheter i arbetet ur ett etniskt perspektiv. Utbildning genomförs där syftet är att före-
bygga och förhindra trakasserier mellan anställda och vid rekrytering/anställning ses 
rutiner för annonsering och urval över. Personalenheten disponerar inom sin enhets-
ram medel för ledning av detta mångfaldsarbete. 
 
 
4.2 Arbetsmiljö 
 
En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett framgångsrikt universitet. Arbetet med 
den goda arbetsmiljön skall bedrivas på ett systematiskt sätt och ingå som en naturlig 
del i den dagliga verksamheten. Detta stipulerar arbetsmiljölagen och så sker vid Lunds 
universitet, men arbetet med arbetsmiljön måste ständigt utvecklas. Under perioden 
2003–2005 genomfördes introduktionen av ett systematiskt arbetsmiljöarbete på 
samtliga institutioner och enheter inom universitet. Mål formulerades och handlings-
planer för måluppfyllelse kom till. Ohälsa och sjukfrånvaro skall motverkas och 
arbetsskadorna skall minskas. Friskvårdssatsningar erbjuds och ett stort antal utbild-
ningar genomförs för att förebygga ohälsa och olyckor. 
 
Det är viktigt att detta arbetsmiljöarbete fortsätter och förbättras. Det ingår i varje ar-
betslednings uppgifter att avsätta de resurser som är nödvändiga för att arbetsmiljön 
skall vara stimulerande för studenter och personal. Resurser för det förebyggande ar-
betsmiljöarbetet, för information och utbildning i dessa frågor skall finnas tillgängliga 
på varje nivå inom universitetet. 
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5 Verksamhetens inriktning och finansiering under 2007 
 
5.1 Grundutbildningens dimensionering 
 
I den prognos över antalet studenter i grundutbildning verksamhetsåret 2006 som 
Lunds universitet lämnat till utbildningsdepartementet den 19 oktober i år framgår 
klart att det har skett en markant förändring till det sämre i förhållande till de tidigare 
bedömningar som gjorts. Universitetet beräknar att antalet registrerade helårsstudenter 
och helårsprestationer 2006 kommer att uppgå till 26 120 respektive 21 650. Avse-
ende antalet helårsstudenter är det en minskning med 642 jämfört med föregående år 
och för antalet helårsprestationer är det en minskning med 92. Prestationsgraden har 
alltså höjts väsentligt medan grundutbildningsvolymen har sjunkit påtagligt. I förhål-
lande till de utbildningsuppdrag som gavs till områdena i budgetbeslutet för 2006 
innebär prognosen för året en underproduktion med cirka 1 600 helårsstudenter då 
uppdragen till områdena inte omfattar utresande studenter vilka i övrigt ingår i de 
registreringstal som bygger upp prognoser och slutligt redovisad studerandevolym. 
 
Antalet helårsstudenter har fluktuerat under den gångna tioårsperioden även om den 
mycket tydliga nedgången 1999 i diagrammet nedan beror på överflyttningen av 
verksamhet från Lunds universitet till den nystartade Malmö högskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den neråtgående trenden under innevarande år avseende antalet helårsstudenter har 
förstärkts sedan i våras. I förhållande till den halvårsprognos som universitetet lämnade 
i augusti har bedömningen av antalet registrerade helårsstudenter under året skrivits 
ner med ytterligare drygt 700 i oktoberprognosen och helårsprestationerna har skrivits 
ner med cirka 300 i den jämförelsen. 
 
Det minskade antalet studenter berör alla områden utom det juridiska och det medi-
cinska. Med undantag för dessa områden och för det konstnärliga området uppskattas 
antalet studenter inte komma att öka under 2007, i några fall kanske fortsätta att 
minska. Det finns indikationer på att intresset för universitets- och högskolestudier 
kommer att sjunka ytterligare. Anmälningarna till högskoleprovet i Lund har den här 
hösten sjunkit med 20 procent vilket är en grov mätare på intresset från nybörjare för 
högskolestudier kommande termin. Ansökningarna till vårterminens kurser och pro-
gram visar också på en fortsatt minskning både i Lund och nationellt. 

Antal HST 1996 - 2006
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I regeringens budgetproposition för 2007 framhålls vikten av att mer än tidigare sätta 
in de tillgängliga resurserna på kvalitetshöjande åtgärder i utbildningen än att expan-
dera utbildningens dimensionering. Det finns alltså flera skäl att sänka uppdragen till 
områdena så att de nya uppdragen kommer i bättre nivå med vad som kan genom-
föras. I detta beslut om budget för verksamhetsåret 2007 har utbildningsuppdragen till 
universitetets områden justerats ner med 1 215 helårsplatser och samtidigt har nya 
uppdrag om 221 helårsplatser lagts ut till några av områdena. 
 
 
5.2 Utbildningens finansiering 
 
Konsekvensen av den åtgärd som redovisas ovan är att den ”buffert” i form av sparade 
prestationer som universitetet har också 2007 måste tas i anspråk för att universitetet 
skall kunna använda hela det takbelopp som står till förfogande. De utbildningsupp-
drag som läggs ut på områdena beräknas generera knappt 1 530 mnkr, vilket under-
stiger takbeloppet för 2007 med cirka 73 mnkr. Tas hänsyn till att utresande studenter 
genererar ersättning för HST är det beräknade underskottet i förhållande till takbelop-
pet ca 61 mnkr. Om utbildningsorganisationen fullgör sina uppdrag helt och utresan-
de studenter i detta sammanhang genererar ett värdetillskott på 12 mnkr så behöver 
universitetet alltså använda 61 mnkr av de sparade prestationerna för att inte behöva 
återbetala grundutbildningsmedel till statskassan för den underproduktion som sker 
2007. Skulle underproduktionen bli mer omfattande än motsvarande 61 mnkr så be-
höver alltså en större del av de sparade prestationerna tas i anspråk för att undgå åter-
betalningskravet. Universitetets beräknade sparade prestationer vid ingången av 2007 
uppskattas till cirka 90 mnkr.  
 
Värdet av de grundutbildningsmedel som inte fördelas till ändamål i föreliggande bud-
getbeslut uppgår alltså till knappt 61 mnkr. Dessa medel får endast användas för åtgär-
der som inte binder universitetet för åtaganden efter utgången av 2007. Företrädesvis 
skall resursen användas för åtgärder som höjer kvaliteten i utbildningen och till åt-
gärder som behöver göras för att ställa om grundutbildningsorganisationen till en lägre 
totalvolym. 
 
Det uppdras till rektor att närmare besluta om hur stor andel av dessa medel som be-
hövs för angivna ändamål och under vilka övriga villkor medlen får tas i anspråk. 
 
Flera av universitetets områden beräknas alltså komma att underprestera i förhållande 
till de utbildningsuppdrag som de blivit ålagda att utföra under 2006. Enligt tidigare 
beslut av universitetsstyrelsen skall ett område som inte når upp till sitt utbildnings-
uppdrag kunna åläggas att återbetala 50 procent av det värde som underprestationen 
uppgår till. Återbetalningen skall ske när bokslut över faktiskt antal helårsstudenter 
och helårsprestationer blivit upprättat för det år då underprestationen sker. Områdena 
har tidigare meddelats att så kan komma ske avseende 2006. 
 
Hittills finns endast besked om områdenas prognoser över underprestationen och be-
räknat på dessa prognoser över antalet helårsstudenter och helårsprestationer 2006 
uppskattas de belopp i tkr som kan omfattas av ett återbetalningskrav till följande för 
respektive område: 
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LTH 8 600 Medicin 0 
Naturvet. 3 500 Konst. 2 800 
Juridik 0 Hum-teologi 3 800 
Samhällsvet. 2 800 Campus Hbg. 3 200 
EHL 3 100 
 
Universitetsledningen föreslår att denna återbetalning inte skall effektueras avseende 
2006 års resultat inom grundutbildningen. Områden som undgår sådan återbetalning 
och som behöver genomföra en förändring av sin grundutbildningsorganisation skall 
ta i anspråk de medel som området på detta sätt får behålla för att underlätta omställ-
ning till en minskad dimensionering av grundutbildningen. Områden som inte behö-
ver avsätta medel för omställningsarbete skall använda det icke återkrävda beloppet till 
kvalitetshöjande åtgärder i undervisningen. 
 
Enligt den aktuella lokalförsörjningsplanen för Lunds universitet pågår omfattande re-
noveringsarbeten inom bl.a. Kemicentrum och delar av detta förändringsarbete är nu 
slutfört och lokaler har kunnat tas i bruk under 2006. Av lokalförsörjningsreserven an-
visas enligt plan LTH 1 295 tkr och naturvetenskapliga området 761 tkr till sina 
grundutbildningsanslag för ökade lokalkostnader till följd av förändringar av dispone-
rade lokaler inom Kemicentrum. Området för humaniora och teologi anvisas enligt 
plan 477 tkr ur lokalförsörjningsreserven för ökade lokalkostnader i SOL-centrum. 
 
 
5.3 Utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå 
 
Från och med den 1 juli 2007 skall universitetet erbjuda utbildning på grundnivå och 
på avancerad nivå jämte utbildning på forskarnivå. Den senare överensstämmer i stort 
med vad som nu benämns forskarutbildning. 
 
Rektor har beslutat att alla förslag till utbildningsprogram vid Lunds universitet läsåret 
2007/08 först skall inges till rektor som underlag för beslut om inrättande av program. 
Förslagen till program som skall ingå i utbudet skall innehålla ett antal uppgifter som 
anger beteckning, omfattning, inriktning och mål förutom ett antal andra sakupp-
gifter. Inlämnade förslag till nya program samt tidigare utbildningar som förlängs eller 
förkortas skall också innehålla uppgifter om forskningsanknytning och arbetslivsan-
knytning. För kvalitetssäkring av utbildningen skall alla nya eller väsentligt förändrade 
program också valideras. Valideringen är en anpassning till den europeiska ordning för 
kvalitetssäkring som fastställdes under 2005. Valideringsarbetet pågår för närvarande 
inom universitetets utvärderingsenhet. 
 
Rektor har i beslut i juli denna sommar med några undantag gett klartecken till de 
föreslagna programmen. En förutsättning för ett slutligt klartecken är dels att visst 
ytterligare underlag blir redovisat för hela programutbudet inom respektive område/-
motsv., dels att en validering genomförs enligt plan av de nya program som planeras. 
Det förutsätts självfallet också att det finns en efterfrågan på utbildningen. 
 
Universitetets områden har till rektor anmält drygt 160 program eller inriktningar av 
program varav en del är nya program. Flertalet är anpassningar av existerande utbild-
ningar till de krav som ställs inom Bolognaprocessens ram.  
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5.4 Utbildning i innovation och entreprenörskap 
 
Universitetet avsätter totalt 2 mnkr till de kurser i innovation och entreprenörskap 
som ges dels av Ekonomihögskolan, dels av CIRCLE. Denna anvisning av medel har 
skett under ett antal år och de erbjudna utbildningarna är fakultets- och ämnesöver-
gripande.   
 
 
5.5 Stöd vid utträde på arbetsmarknaden 
 
För utökning av verksamheten vid Arbetslivscentrum kommer två nya handläggar-
tjänster att inrättas. Dessa avses bli finansierade av studerandeenheten som får sin 
anslagsram under finansieringsbidraget utökad för ändamålet. Vid Arbetslivscentrum 
finns karriärvägledare, arbetspsykolog och praktikförmedlare. Vidare arrangeras arbets-
marknadsdagar och seminarier kring utträdet på arbetsmarknaden. Detta är verksam-
heter som efterfrågas alltmer och som med de nya kraven på tydlig arbetsmarkands-
anknytning av utbildningsprogrammen kommer att få starkt ökad betydelse. 
 
 
5.6 Kvalitetsarbete, utvärdering och kvalitetssäkring 
 
Under 2006 påbörjades ett utvecklingsprojekt för kvalitetssäkring av utbildning som 
ska fortsatta under perioden 2007–2008. Det omfattar utvecklingsinsatser avseende 
validering av nya utbildningar, kvalitetssäkring av kurser och examina, uppföljning för 
internationaliseringsarbetet samt uppföljning med stöd av nyckeltal. Områdesstyrel-
serna ska under perioden 2006–2008 utprova former för kvalitetssäkring av utbild-
ningen på grundnivå och avancerad nivå. Syftet skall vara att implementera en ordning 
för kvalitetssäkring av samtliga universitetets utbildningar, som skall gälla efter denna 
försöksperiod. Som stöd för områdenas arbete med kvalitetssäkring genomförs en rad 
insatser för metodutveckling. Detta arbete bedrivs som ett gemensamt utvecklingspro-
jekt med utvecklingsrådet som ledningsgrupp i syfte att på ett rationellt sätt tillvarata 
universitetets kompetens i dessa sakfrågor och sörja för ett effektivt erfarenhetsutbyte 
över områdesgränserna. Till detta kvalitetssäkringsarbete anvisas 1,3 mnkr. 
 
 
5.7 Forskning och forskarutbildning – dimensionering och finansiering 
 
Under 2006 har forskargrupper vid Lunds universitet haft mycket stora framgångar i 
konkurrensen om Vetenskapsrådets stora satsning på strategisk, högkvalitativ forsk-
ning. Fyrtio procent, 500 mnkr under en tioårsperiod, av beviljade forskningsstöd, 
togs hem av forskningsmiljöer vid Lunds universitet. Det är tydligt att universitetets 
strävan att nu stödja gränsöverskridande forskningsinitiativ, vilka var särskilt fram-
gångsrika i just denna konkurrens, är ett riktigt strategival.  
 
Anslag och bidrag till forskning och forskarutbildning vid universitetet har sedan 2001 
dock vuxit svagt. I mnkr löpande priser har intäktsutvecklingen varit följande: 
 

2001 2 902 mnkr 
2002 3 048 
2003 3 152 
2004 3 156 
2005 3 283 
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För 2006 prognostiseras intäkterna till forskning och forskarutbildning komma att 
uppgå till 3 385 mnkr. Statsanslaget utgör cirka 45 procent av de disponibla resurserna 
för forskning och forskarutbildning. LTH, naturvetenskapliga fakulteten och medi-
cinska fakulteten bedöms svara för cirka 75 procent av forskningsvolymen när den 
mäts i mnkr, varav externa forskningsbidrag är cirka 2,5 gånger större än fakultets-
anslagen för LTH och medicinska fakulteten. 
 
De medel som avsätts till rektors disposition för strategiska satsningar är avsedda att ge 
fortsatt stöd till sådan forskning som kan ha möjlighet till framgång i nationell och 
internationell konkurrens. 
 
Antalet forskarstuderande vid universitetet har sjunkit under ett antal år – i mycket 
stor utsträckning som resultat av svårigheter att få finansiering för utbildningen – och 
det innebär sannolikt att universitetets examensmål i forskarutbildningen för perioden 
2005–2008 (1 700 examina) inte kommer att uppnås.  
 
Universitetet har i budgetunderlag och i förslag till strategisk plan tagit upp problema-
tiken med en för stor forskarutbildning och i stället pekat på behovet av satsningar på 
den postdoktorala nivån. Fakultetsstyrelserna skall anmodas att ta fram planer över hur 
fördelningen av resurser inom fakulteterna bör utvecklas och vara mellan forskarut-
bildning och sådan forskning som utförs av post docs och forskarassistenter (motsv.). 
 
I anvisningen av fakultetsanslag till områden i detta budgetbeslut utgör nuvarande 
omfattning på forskarutbildning och forskningsvolym bas för fördelningen. Successivt 
och i ökande omfattning beräknas särskilda kvalitetskriterier komma att användas i 
bedömningen av hur fördelningen av de statliga forskningsanslagen skall ske. Det mest 
betydelsefulla ställningstagandet till kvalitet och behov av forskning och forskarutbild-
ning kommer fortfarande under lång tid framöver att vara besluten att anställa pro-
fessorer, forskarassistenter, universitetslektorer och doktorander. Det är alltså utom-
ordentligt viktigt att detta sker i så bred konkurrens som möjligt och efter en så förut-
sättningslös bedömning av behovet av en anställning som det är möjligt att göra.  
 
Nedan beskrivna särskilda åtgärder vidtas i beslut om fördelning av fakultetsanslag till 
områden. I senare avsnitt redogörs för den fördelning av resurser som påverkar ”10:e 
området” och de gemensamma ändamålen, bl.a. behovet av ökade resurser för strate-
giska och fakultetsövergripande satsningar. 
 
Kompensation för ökade pris- och lönekostnader fördelas proportionellt mot anslags-
ramar efter justering för organisatoriska förändringar. 
 
En generell förstärkning av fakultetsanslaget på 17 100 tkr fördelas i olika stora poster 
till områdena. Det konstnärliga området anvisas en särskild förstärkning av sitt fakul-
tetsanslag med 1 500 tkr för fortsatt utbyggnad av forskning och forskarutbildning och 
Campus Helsingborg anvisas en särskild förstärkning med 600 tkr till sin forskningsor-
ganisation som är under utveckling. 
 
I ett organisatoriskt samarbete mellan LTH, medicinska fakulteten och naturveten-
skapliga fakulteten har ett strategiskt centrum för translationell cancerforskning bildats 
benämnt Create Health. Avsikten är att kraftigt stärka universitetets forskning inom 
det här området både kvantitativt och kvalitativt. En förutsättning för framgång i 
satsningen är att de deltagande grupperna kan sammanföras fysiskt och därför har de 
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forskare som ingår i Create Health och som haft sin verksamhet förlagd till Wallen-
berglaboratoriet flyttats från detta till BMC där övriga forskargrupper finns. För täck-
ning av merkostnader för denna åtgärd anvisas LTH 2 250 tkr till fakultetsanslaget. 
 
Enligt den aktuella lokalförsörjningsplanen för Lunds universitet pågår omfattande 
renoveringsarbeten inom bl.a. Kemicentrum och delar av detta förändringsarbete är nu 
slutfört och lokaler har kunnat tas i bruk under 2006. Av lokalförsörjningsreserven 
anvisas LTH 3 887 tkr och naturvetenskapliga området 2 282 tkr till sina fakultets-
anslag för ökade lokalkostnader till följd av förändringar av disponerade lokaler inom 
Kemicentrum. Området för humaniora och teologi anvisas enligt plan 1 429 tkr ur 
lokalförsörjningsreserven för ökade lokalkostnader i SOL-centrum. 
 
 
5.8 Forskningsstrategiska satsningar 
 
Excellensprojektets arbetsgrupp Framgångsrika forskningsmiljöer diskuterade i sin rap-
port ingående behovet av resurser för universitetsgemensamma forskningssatsningar 
och resurser för rektor att disponera vid förhandlingar om enskilda forskningssats-
ningar som är av särskild betydelse för Lunds universitet, Det senare kan bl.a. handla 
om tidsbegränsade stöd för att undvika forskarflykt som skulle påverka möjligheterna 
för annan forskning vid universitetet. Arbetsgruppen föreslog i sin rapport att denna 
resurs skulle öka och minst fördubblas under den kommande treårsperioden och att 
det införs en transparent process och klara kriterier för medlens fördelning. Universi-
tetsstyrelsen gav sitt stöd till förslaget och följde upp detta med att i beslut om budget 
för 2006 anvisa 20 mnkr till rektors disposition för universitetsgemensamma och stra-
tegiska forskningssatsningar. I bilaga 1 visas hur rektors strategiska medel disponeras 
och hur planeringen för de närmaste åren ser ut. 
 
Det står allt klarare att stora forskningsfinansiärer kräver en väsentligt mera aktiv med-
verkan av universitetens ledningar när stora forskningssatsningar skall göras. Kraven på 
medfinansiering av projekt och forskningsmiljöer ökar och inte minst Lunds universi-
tet har erfarit hur viktigt det är att ledningen är en aktiv och resursstark part i arbetet 
med att skapa de allra bästa förutsättningarna för berörda forskargrupper. Det är vik-
tigt att Lunds universitets ledning ges möjligheter att vara en stark part i förhandlingar 
med de stora forskningsfinansiärerna i landet och därför avsätts 28 mnkr till rektors 
disposition för universitetsgemensamma och strategiska forskningssatsningar i budget 
för 2007. 
 
 
5.9 Jämställdhet 
 
Universitetets jämställdhetsplan anger att rektor har det övergripande ansvaret för att 
det bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete. Det direkta ansvaret för jämställdhets-
arbetet har dekaner/områdesordförande, prefekter och studierektorer samt varje chef 
och arbetsledare inom universitetet. Dessa personer skall ombesörja att jämställd-
hetsarbetet integreras med reguljär verksamhet inom fakulteter/områden. De skall ak-
tivt verka för jämställdhet och se till att universitetets jämställdhetspolicy och åtgärds-
program fullföljs. Jämställdhetsarbetet skall ske i samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare och utrymme för jämställdhetsåtgärder skall finnas i varje områdes bud-
getbeslut. 
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Universitetsstyrelsen fastställde i februari 2006 rekryteringsmål för lärare vid Lunds 
universitet perioden 2005–2008. För kategorin professorer har universitetet tidigare 
inte lyckats nå det rekryteringsmål som fastställts. Målen för perioden 2005–2008 har 
satts på en sådan nivå att de skall spegla en stegrad ambitionsnivå när det gäller 
rekryteringar och befordringar för underrepresenterat kön inom alla kategorier av 
lärare vid universitetets samtliga fakulteter. 
 
Det är bl.a. viktigt att vid prövning av utlysning av befattningar beakta det övergri-
pande kravet på en balanserad könsfördelning. Rektor beslutar om anvisning av sär-
skilda medel till centrala initiativ rörande jämställdhetsarbetet. 
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6 Finansieringsbidraget 
 
Kostnaderna för universitetsgemensam service finansieras med en avgift som tas ut från 
anvisade anslag, erhållna bidrag och mottagna uppdragsinkomster. Den universitetsge-
mensamma service som bl.a. skall finansieras med det bidrag som avgifterna går till 
omfattar den universitetsgemensamma förvaltningen samt delar av Universitetsbiblio-
teket och Biblioteksdirektionen. Därutöver tas avgifter ut från områdena för att täcka 
kostnaderna för antagning och studiedokumentation liksom för kostnader för avgiften 
till SUNET.  
 
Jämfört med 2006 ökar finansieringsbidraget med 9,1 mnkr till 258,2 mnkr. Kostna-
derna för antagning och studiedokumentation beräknas öka med 1,3 mnkr till 26,94 
mnkr medan SUNET-avgiften är oförändrad, 15 mnkr. 
 
Universitetet har fattat beslut om att ta i bruk ett elektroniskt system för fakturahante-
ring och inköp samt ett för diarie- och ärendehantering. Anpassningen av systemen till 
universitetets organisation har skett i projektform under 2006 och implementeringen i 
verksamheten sker under vintern och våren 2006/07. Finansieringsbidraget justerades 
2006 för kostnader för inköp och utveckling av systemet för fakturahantering och 
elektroniska inköp. I budget för 2007 tillkommer kostnader för införande och drift av 
det diarie- och ärendehanteringssystem (DFS) som det beslutats om.  
 
De positiva effekterna i form av effektivare administrativa processer uppträder senare 
och kommer då att ses som minskade administrativa kostnader i institutionernas och 
enheternas verksamhet. Kostnaderna för systemen måste dock börja bäras nu vid im-
plementeringen.  
 
Det har vidare under 2005 fattats beslut om ett kongresscentrum vid universitetet och 
för driften av detta förutsätts medel bli anvisade inom 2007 års budgetram. Tillsam-
mans betingar dessa ändamål kostnadsökningar 2007 och fortvarigt på nästan 5 mnkr 
av förändringen på 9,1 mnkr. Utöver detta behöver projektmedel på cirka två miljoner 
tas i anspråk för systemens implementering, främst det elektroniska inköpssystemet. 
Bland övriga ambitionsökningar kan nämnas utökad service till stöd vid utträde på ar-
betsmarknaden. Arbetslivscentrum avses få två nya handläggartjänster. Forskningsser-
vice förstärks inför arbetet med ansökningar till EU:s sjunde ramprogram med en 
handläggare samt därtill efter senare beslut medel att fördela till grupper som avser 
söka forskningsbidrag ur EU:s sjunde ramprogram. Biblioteksdirektionen får medel till 
en befattning som skall vidareutveckla och ansvara för implementeringen av universi-
tetets policy med ”open access”. 
 
Finansieringsbidraget belastas också med 1 mnkr för utbyggd intern personalutbild-
ning, vilken tidigare finansierats av särskilda kompetensutvecklingsmedel respektive 
projektmedel samt med 0,5 mnkr för ökade lokalkostnader sedan personalorganisa-
tionerna anvisats andra lokaler och LU Innovation flyttar till nya lokaler. Mindre 
kostnader för nya studentterminaler, för höjda tjänstereseförsäkringar samt arbete med 
handledar- och doktorandbarometer tillkommer också inom finansieringsbidragets 
ram. 
 
Formerna för uttag av finansieringsbidrag från områden förändras inte. För Campus 
Helsingborg och TFHS sker mindre förändringar. 
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7 Förändringsarbete 
 
Inom grundutbildningen har förändringsarbetet huvudsakligen varit inriktat på att 
anpassa program och kurser till de krav som ställs av Bolognaprocessen och som for-
maliserats i ändringarna i högskoleförordningen. Detta arbete har krävt en mycket stor 
insats av lärare och andra ansvariga för utbildningarna inom universitetets områden. 
Enbart förslagen till nya och förändrade program uppgår till drygt 160 och bakom 
dessa finns ett stort antal kurser som bl.a. bedömts utifrån vilken nivå de är placerade 
på i utbildningsutbudet, var i program de hör hemma m.m. Detta arbete är långtifrån 
slutfört utan implementeringen av det nya utbudet av program och kurser den 1 juli 
2007 kommer att kräva ytterligare stora insatser. Samtliga områden förändrar sitt ut-
bildningsutbud, de områden som domineras av långa yrkesutbildningar i något mindre 
omfattning än andra områden. Successivt kommer rektor att besluta om inrättandet av 
de nya programmen; för utbildningsprogrammen inom naturvetenskapliga fakulteten, 
Ekonomihögskolan och området för humaniora och teologi har detta skett nyligen och 
övriga områden beräknas följa efter med sina förslag inom kort. 
 
Samtliga nya program presenteras i särskild ordning i anslutning till styrelsens beslut 
om budget och utbildningsutbud 2007. 
 
Antalet nya masterprogram som har föreslagits och som har validerats eller undergår 
validering uppgår till 58 stycken med följande fördelning på områden (motsv.): 
 
LTH 5 program  EHL 7 program 
Naturvet. 20 program  Medicin 4 program 
Juridik 3 program  Hum.-teol. 4 program 
Samhällsvet. 7 program  Campus Hbg 2 program 
   Övrigt 6 program 
 
 
Det råder ganska stor osäkerhet om hur många studenter som är att räkna med i dessa 
program. Det finns en risk för överskattning av sökande till programmen, särskilt i 
början av etableringen av de nya utbildningarna. 
 
Detta förändringsarbete sker samtidigt med att de nu nödvändiga nerdragningarna av 
utbildningsutbudet beslutas avseende 2007. Efterfrågan på ett stort antal utbildningar 
sjunker starkt, i Lund och i hela landet. Det är helt nödvändigt att snarast börja förbe-
reda universitetet på att utbildningsorganisationens volym måste sänkas till en nivå 
som är hållbar för de år som närmast kommer. Trots de ökande ungdomskullarna 
under några år framåt så är det totala utbudet av nybörjarplatser i högskolan så stort, 
att det innebär en ekonomisk risk att behålla den volym på utbudet som Lunds univer-
sitet erbjudit 2006. Reduktionen av utbildningsuppdragen ser olika ut för områdena. 
Nedan sammanfattas de förändringar i utbildningsuppdragen som följer av budget-
beslutet för 2007. 
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Tabell. Förändringar av utbildningsuppdrag 2007, områdesvis 
 
Område Förändring i HST 
 
LTH - 100 
Naturvet. - 60 
Juridik 0 
Samhällsvet. - 159 
Ekonomihögsk. - 50 
Medicin + 50 
Konst. 0 
Hum-teol. - 565 
Campus Hbg - 110 
USV 0 
 
Vissa områden startar nya utbildningar som motiverar tillskott av medel samtidigt som 
andra delar i utbudet minskar. Det medicinska området är som framgår ovan det enda 
som kan expandera sin grundutbildning. Det är läkarutbildningens utbyggnad som 
står för halva den expansion som anges i tabellen, i övrigt ökar audionomutbildningen, 
det biomedicinska programmet och masterutbildning i medicinsk vetenskap. Inom 
Campus Helsingborg, som också skall göra nerdragningar i utbudet, förbereds utbygg-
nad inom service managementutbildningarna. Det handlar om Industrial Service Ma-
nagement, Logistics Management, Food Management samt masterprogram i Commu-
nication Management. Vid naturvetenskapliga fakulteten och vid samhällsvetenskap-
liga fakulteten sker parallellt med nerdragning också utbyggnad av utbildningar, bl.a. 
byggs psykoterapiutbildningen inom samhällsvetenskapliga fakulteten ut med sex 
platser. Denna utbildning är mycket eftersökt. 
 
Finansieringen av förändringsarbetet inom grundutbildningen, kvalitetshöjande åt-
gärder liksom anpassning av utbildningsvolymen, skall i första hand ske genom ian-
språktagande av de medel som områdena får behålla genom det undanröjda återbetal-
ningskravet för underproduktion. 
 
Till förstärkning av kvaliteten i grundutbildningen anvisas LTH 2 200 tkr, det natur-
vetenskapliga området 1 100 tkr, det juridiska området 400 tkr, det samhällsveten-
skapliga området 2 700 tkr, Ekonomihögskolan 3 300 tkr och området för humaniora 
och teologi 3 200 tkr. Områdena skall inge redovisning för hur denna förstärkning 
kommer undervisningen till del. 
 
Vid fördelningen av resurser för grundutbildning inom universitetets områden är ut-
gångsläget för denna fördelning den ekonomiska ram som respektive område har inne-
varande år. Faktorer som påverkar en förändring av denna ram för det kommande året 
finns dels i regeringens budgetproposition (anvisade dimensioneringsändringar, pris- 
och löneomräkning, riktade och generella kvalitetssatsningar) dels i bedömningar som 
görs lokalt (riktade kvalitetssatsningar, gemensamma finansieringsåtaganden, föränd-
rade lokalkostnader, dimensioneringsändringar och ändringar i utbildningsmixen, 
prestationsrelaterade skillnader, särskilda stödåtgärder). Dessa lokala bedömningar 
innebär att ersättningsnivåerna för grundutbildningsuppdragen till universitetets or-
ganisatoriska områden avviker från de ersättningsbelopp som anges för de olika ut-
bildningsområdena i regleringsbrevet. I beredningen av vilka ekonomiska ramar som 
skall anvisas till områdena har utgångspunkten varit de överenskomna förändringarna i 
utbildningsuppdragen. Därtill har ramarna påverkats av förändringar som beror av 



 BESLUT 
 2006-11-10 
 
 19 
riktade kvalitetssatsningar och ändrade hyreskostnader. Förändringarna anges för varje 
område i avsnitt 10 i detta dokument. Den genomsnittliga ersättningen i kronor per 
uppdragsenhet (HST+HPR) 2007 framgår av tabellen nedan i vilken också en jäm-
förelse görs med innevarande år. 
 
Tabell. Grundläggande högskoleutbildning. Ersättning för utbildningsuppdrag 
2007, kronor per (HST+HPR) 
 
 Ersättning 2007  Ersättning 2006 
Område (motsv.) per (HST+HPR) per (HST+HPR) Förändring 
 
LTH 77 565 77 245 320 
Naturvet. 73 159 71 821 1 338 
Juridik 37 126 36 926 200 
Samhällsvet. 37 004 35 501 1 503 
EHL 32 346 31 343 1 003 
Medicin 97 319 97 781 - 462 
Konst 178 720 179 613 - 893 
Hum-teologi 31 500 29 770 1 730 
Campus Hbg 43 324 42 346 978 
 
 
Alla fakulteter arbetar nu med förslag till strategiska planer/åtgärdsprogram som skall 
bygga på och för områdena konkretisera universitetets strategiska plan. Beslut om 
dessa områdesplaner fattas under vintern. De områdesspecifika strategiska planerna 
kommer att innehålla långtgående åtaganden avseende kvalitetsuppföljning och ut-
värdering av verksamheten, både av utbildningen och av forskningen. 
 
Alla områden skall fortsätta arbetet med och under året färdigställa de uppgifter som 
nu finns om lärares och forskares resultat inom undervisning och forskning. 
 
Det är väsentligare att stärka kvaliteten inom forskningen än att utöka forskningsvo-
lymen. Till kvalitativ förstärkning av fakultetsanslagen erhåller LTH 3 371 tkr, det 
naturvetenskapliga området 4 254 tkr, det juridiska området 249 tkr, det samhälls-
vetenskapliga området 992 tkr, Ekonomihögskolan 633 tkr, det medicinska området 
3 147 tkr, det konstnärliga området 1 500 tkr, området för humaniora och teologi 
2 353 tkr samt Campus Helsingborg 600 tkr. Fakulteterna skall använda minst dessa 
belopp till tydligt kvalitetshöjande åtgärder inom forskningen. Vidtagna åtgärder i 
kvalitetshöjande syfte skall redovisas. 
 
Ett omfattande organisatoriskt och administrativt förändringsarbete pågår både inom 
områdena och inom den universitetsgemensamma förvaltningen. Flera viktiga beslut 
har tagits om rationalisering och effektivisering av organisatorisk art och avseende upp-
följning och ekonomisk kontroll. Styrelsen uppdrar till rektor att till årsredovisningen 
lämna en redogörelse för de förändringar som skett och vad de innebär avseende effek-
tiviserad verksamhet. 
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8. Särskilda satsningar 
 
8.1 Centrum för Mellanösternstudier 
 
Universitetet föreslog 2006-02-20 i sitt budgetunderlag till Regeringen för perioden 
2007–2009 att universitetet skulle tillföras 5 mnkr per år för att kunna bilda ett 
särskilt Centrum för Mellanösternstudier. I budgetpropositionen för 2007 berörs inte 
frågan och några nationella medel anvisas sålunda inte.  
 
Till Mellanöstern räknas i de flesta fall staterna på Arabiska halvön, Jordanien, Israel 
och de palestinska områdena, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Turkiet samt de fem Nord-
afrikanska staterna Marocko, Algeriet Tunisien, Libyen och Egypten. De förenande 
länkarna är att islam är den dominerande religionen och att arabiska är det domine-
rande språket. Regionen är på många sätt i fokus för världens intresse.  
 
Vid Lunds universitet finns en mycket bred och djup kunskap om förhållandena i re-
gionen. Denna kunskap finns bl.a. inom humaniora, teologi och religionsvetenskap, 
samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Merparten av de frågor som är av be-
tydelse för skeendena i Mellanöstern måste studeras i ett brett samspel mellan olika 
ämnen.  
 
I samhället i vid bemärkelse finns ett ständigt ökande behov av kunskap om förhål-
landena i Mellanöstern. Detta gäller såväl inom det offentliga området som inom nä-
ringslivet. En centrumbildning inom Lunds universitet kan fylla en mycket viktig 
funktion i detta sammanhang. I samhället finns också ett stort behov av personer med 
en bred och kvalificerad överblick över förhållandena i Mellanöstern. Därför bör också 
ett fakultetsövergripande masterprogram inrättas. 
 
Mot ovanstående bakgrund inrättas ett Centrum för Mellanösternstudier organiserat 
på sätt som rektor får i uppdrag att närmare besluta om. Universitetsstyrelsen anvisar 
3 mnkr per år för ändamålet, att i huvudsak användas för ledning och administration 
(ca 1 mnkr), fortlöpande aktiviteter såsom symposier, seminarier, gästlärare m.m. (ca 
1 mnkr) samt program för forskarutbildning och post doc (ca 1 mnkr). 
 
 
8.2 Utbildningsmarknad och rekryteringsarbete 
 
Det är universitetets ambition att de utbildningsprogram på främst avancerad nivå 
som håller på att inrättas också kan erbjudas på en internationell utbildningsmarknad. 
Konkurrensen om studenter till denna typ av utbildning bedöms öka och för att kun-
na attrahera tillräckligt med studenter till de masterprogram som erbjuds vid Lunds 
universitet – för att dessa skall få en bred bas – så skall en särskild organisation för 
marknadsföring av universitetets utbildningar komma till stånd. Ett projekt har star-
tats med syftet att finna former för en sådan organisation. Detta projekt har sin fokus 
på den internationella rekryteringen och styrelsen avsätter 1,7 mnkr för genomföran-
det. 
 
Det är lika viktigt, och kanske ännu viktigare, att rekryteringen av studenter från 
Sverige till utbildning vid Lunds universitet hålls på en hög nivå. Det är tydligt att viss 
efterfrågan på högre utbildning håller på att vika och det finns därför skäl för univer-
sitetet att skapa en sammanhållen, professionell organisation för information, analys 
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och marknadsföring av utbildningar vid universitetet. Styrelsen anvisar 1,7 mnkr till 
ett första steg i uppbyggnaden av sådan organisation. 
 
 
8.3 Särskilt infrastrukturstöd 
 
Campus Helsingborg har under ett antal år haft stora kostnader i infrastruktur, fram-
för allt lokaler, vid sin uppbyggnad och har därigenom dragit på sig ett stort negativt 
myndighetskapital. Universitetet har under dessa år gett utbildningsuppdrag och eko-
nomiska ramar till grundutbildningen i Helsingborg som i realiteten varit en implicit 
subvention eftersom Campus Helsingborg inte haft reella möjligheter att expandera 
sitt utbud av utbildningar så snabbt som uppdragen förutsatte. De anslagsmedel som 
anvisats utöver vad som presterats i form av helårsstudenter och helårsprestationer har 
finansierat merkostnaderna för Campus infrastruktur och under senare år också 
Campus ambition att reducera sitt negativa myndighetskapital.  
 
Universitetet anser att den subvention som hittills varit integrerad i ett för stort utbild-
ningsuppdrag i stället skall anslås som ett synligt infrastrukturstöd till Campus Hel-
singborg som prövas årligen. För 2007 förutsätts Campus Helsingborg behöva 4 500 
tkr till täckning av merkostnader för infrastruktur. Det är samtidigt viktigt att an-
strängningarna att finna efterfrågade utbildningar som passar in i och breddar Campus 
utbildningsprofil intensifieras. Universitetets ambition måste vara finna ett stabilt ut-
bud av utbildning i Helsingborg som bär sina kostnader, men det måste också finnas 
en öppenhet för att ompröva delar av engagemanget i Helsingborg om tillströmningen 
av studenter påtagligt sviktar.  
 
 
8.4 SWEGENE 
 
Swegene har varit ett forskningssamarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers tek-
niska högskola och Lunds universitet med syftet att utveckla avancerat teknik- och me-
todstöd för teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Swegene stöddes un-
der åren 2001 till och med 2005 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med cirka 
300 mnkr. Efter Swegeneprojektets slut skulle respektive deltagande universitet ta över 
ansvaret för den fortsatta driften av de resurscentrum som byggts upp och som efter 
utvärdering bedömdes kunna fortsätta att leverera ett kvalificerat stöd till forskningen 
vid universiteten. För Lunds universitets del innebar detta att fortsatt ekonomiskt stöd 
av universitetsgemensamma medel skall utgå till drift av följande resurscentrum: Bioin-
formatik, DNA Microarray, Microarray MARC samt Proteomik. Totalt anvisas 
4,4 mnkr årligen under åren 2007, 2008 och 2009 till detta ändamål. Berörda fakul-
teter skall ur sina anslagsramar tillsammans avsätta ungefär lika mycket. 
 
 
8.5 MAX IV och ESS 
 
Universitetet är starkt engagerat i att få MAX IV till stånd. MAX IV är nästa genera-
tion kvalificerade synkrotronljuskälla och det krävs bl.a. en ny lokalisering för detta 
laboratorium. Vetenskapsrådet har utvärderat projektet MAX IV från tekniska ut-
gångspunkter och funnit konceptet vara utmärkt. MAX IV kommer att vara en natio-
nell forskningsanläggning med huvudsaklig finansiering från centrala statliga medel, 
men Lunds universitet och särskilt naturvetenskapliga fakulteten kommer, liksom man 
är idag i MAX-lab, att vara en starkt engagerad partner. De resurser som universitetet 
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idag anvisar till MAX-lab avses komma att föras över i ny användning i ett kommande 
MAX IV, men det bör också finnas en beredskap för att göra ytterligare strategiska 
satsningar för att få projektet att bli så framgångsrikt som möjligt. 
 
Universitetet står bakom den skandinaviska intresseanmälan att få ESS (European 
Spallation Source) förlagd till Lund. Ett alldeles särskilt tungt skäl för att denna lokali-
sering bör bli verklighet är de uppenbara synergifördelar som en samlokalisering med 
ett framtida MAX IV kommer att innebära. Det finns i Lund en vetenskaplig miljö 
som innebär stora samarbetsmöjligheter.  
 
För Lunds universitet och dess medicinska, naturvetenskapliga och tekniska forskning 
skulle tillkomsten av en sameuropeisk forskningsanläggning av ESS omfattning och in-
riktning betyda oerhört mycket. Allra mest skulle fördelar kunna vinnas med en sam-
lokalisering av ESS och MAX IV.  
 
Lunds universitet är värd för projektet ESS-Scandinavia och har en beredskap att en-
gagera sig ytterligare i detta arbete när regeringen gett sitt klartecken till att Sverige 
önskar vara värd för en ESS-anläggning. Universitetet har i skrivelse till regeringen 
angående begäran om tillstånd till försäljning av universitetets aktier i Ideon AB 
uttryckt uppfattningen att merparten (100 mnkr) av intäkterna från försäljningen bör 
användas i uppförandet av stora nationella eller internationella forskningsanläggningar 
i Lund. ESS och MAX IV anges som exempel på sådana. 
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9 Totalbudget för Lunds universitet 
 
Tabell: Intäkts- och kostnadsbudget för Lunds universitet 2007. 
 

 
 
Universitetets totalbudget för 2007 beräknas ge ett positivt ekonomiskt resultat på 
28 mnkr. Intäkterna beräknas öka med knappt tre procent under året. Anslagen 
förändras med knappt tre procent; grundutbildningsmedlen ökar endast svagt medan 
fakultetsanslaget förändras med drygt tre procent. Prognosen för avgiftsintäkter och 
ALF-medel är oförändrad respektive ökar obetydligt liksom de finansiella intäkterna. 
Prognosen för bidragsmedel, huvudsakligen externa forskningsbidrag, pekar svagt 
uppåt. Universitetet kommer ju att få ett inflöde av bl.a. Linnéstöd på cirka 50 mnkr 
under 2007 och ett antal andra stora anvisningar av forskningsmedel, bl.a. bidrag från 
SSF, EU m.fl., men det är uppenbart i underlagen från områdena att det är 
försiktighet som råder. 
 
Det råder också en uppenbar restriktivitet bland universitetets områden vad avser att 
anställa personal. Prognosen för personalkostnadernas förändring under 2006 sattes till 
drygt 3 procent i totalbudgeten för universitetet. Denna förändring kommer mycket 
troligt att underskridas när bokslutet för 2006 görs och därmed bidra till det positiva 
ekonomiska resultatet. I totalbudget för 2007 prognostiseras personalkostnaderna öka 
med drygt 3 procent. Denna förändring beror på förväntade ökade lönekostnader – 
och prisförändringar – som kan bli resultat av de löneförhandlingar för i stort hela 
arbetsmarknaden som tar sin början under våren 2007. 
 

Budget 1.1.2007- 31.12.2007 (tkr)

Forskning/ Prognos Utfall

Grundutbildn. forskarutb. Totalt 2006 2005
Verksamhetens intäkter
  Anslag exkl ALF-medel 1 628 680 1 276 320 2 905 000 2 825 759 2 670 660
  ALF-medel 74 979 290 286 365 265 363 241 354 254
  Avgifter 120 000 345 000 465 000 465 000 466 367
  Bidrag 37 000 1 467 000 1 504 000 1 480 000 1 479 118
  Finansiella intäkter 14 000 17 000 31 000 30 000 25 484
Summa 1 874 659 3 395 606 5 270 265 5 164 000 4 995 883

Verksamhetens kostnader
  Personal -1 215 000 -1 975 000 -3 190 000 -3 099 000 -3 005 254
  Lokaler -310 000 -415 000 -725 000 -715 000 -670 478
  Övriga driftkostnader exkl ALF-medel -198 000 -522 000 -720 000 -696 759 -673 993
  ALF-medel -74 979 -290 286 -365 265 -363 241 -354 254
  Finansiella kostnader -2 000 -9 000 -11 000 -10 000 -8 710
  Avskrivningar -48 000 -183 000 -231 000 -231 000 -247 348
Summa -1 847 979 -3 394 286 -5 242 265 -5 115 000 -4 960 037

  Resultat från andelar i dotter- och 
  intresseföretag 0 0 0 1 000 1 733
  Transfereringar m.m, intäkter* 8 000 102 000 110 000 100 000 96 144
  Transfereringar m.m, kostnader -8 000 -102 000 -110 000 -100 000 -96 144

Kapitalförändring 26 680 1 320 28 000 50 000 37 579

*) Med transfereringsintäkter avses medel som inte tillfaller Lunds universitet utan som förmedlas vidare till annan mottagare.
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Lokalkostnaderna beräknas öka mycket svagt i förhållande till 2006. Ett antal kontrakt 
håller på att förhandlas, men slutresultatet av plus- och minusposterna i lokalkostnads-
kalkylen indikerar endast en mindre förändring. Det är givetvis viktigt att styrelsen är 
informerad om hur universitetet påverkas av de stora hyreskontrakt som tecknas med 
hyresvärdar som Akademiska hus, Regionfastigheter m.fl. I pågående förhandlingar 
förutsätts rektor lämna styrelsen sådan information innan slutligt hyreskontrakt teck-
nas avseende Clinical Research Centre (CRC) i Malmö. 
 
Driftkostnaderna exklusive ALF-medlen beräknas öka med drygt 3 procent. Dessa 
kostnader har varit påtagligt låga under de två år som den ekonomiska återhämtningen 
präglat verksamheten. Det är naturligt att ett visst ökat behov av tjänster och material 
kommer till synes i kostnadskalkylen, men i underlagen från områdena går det att läsa 
ut att endast en mindre ökning av driftkostnaderna väntas. 
 
Medicinska fakulteten är anmodad i tidigare beslut att under ett angivet antal år eli-
minera sitt negativa myndighetskapital och det sparbeting fakulteten tagit på sig in-
nebär att man budgeterar ett resultatöverskott på 20 mnkr under 2007. LTH har 
också planerat att fortsätta bygga upp sitt myndighetskapital och budgeterar ett resul-
tatöverskott på 5 mnkr under 2007. Campus Helsingborg är ålagd att väsentligt redu-
cera sitt negativa myndighetskapital och budgeterar ett resultatöverskott på 3 mnkr 
under 2007, vilket inkluderar det särskilda infrastrukturstödet som en del i 2007 års 
budgetbeslut. 
 
Området för humaniora och teologi har mycket allvarliga problem med studentrekry-
teringen och behöver snarast genomföra ett omfattande program för omstrukturering 
och nerdimensionering av utbildningsutbudet. Dessa åtgärder kommer att innebära att 
området inte klarar ett balanserat ekonomiskt resultat under 2007 och i underlaget till 
den budget för Lunds universitet som området lämnat in till rektor budgeterar man ett 
resultatunderskott som uppgår till 8 mnkr. Området för humaniora och teologi har ett 
förhållandevis stort myndighetskapital lokaliserat till verksamhetsgrenen forskning och 
forskarutbildning varför områdets totallikviditet inte bedöms vara i fara, men det står 
ändå klart att området kommer att behöva särskilt stöd för sitt genomgripande och 
nödvändiga förändringsarbete. 
 
USV och de universitetsgemensamma verksamheterna budgeterar ett 0-resultat för 
2007. 
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10 Utbildningsuppdrag och fördelning av statsanslag till utbildning och  
 forskning samt ekonomiska resultatmål 
 
10.1 Lunds tekniska högskola 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Lunds tekniska högskola beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2006 med 361 
helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas öka, men inte i sådan omfattning att det 
helt kompenserar för uteblivna helårsstudenter. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 442 200 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2007. För 2006 anvisades området 448 100 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. 
 
LTH:s utbildningsmål 2007 uppgår till 5 701 helårsstudenter och 4 846 helårspres-
tationer. För 2006 uppdrogs till LTH att genomföra grundutbildning motsvarande  
5 801 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2007 innebär en minskning med 100 
helårsstudenter och det uppdras till området att snarast anpassa utbildningsorgani-
sationen till den lägre volymen. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 5 796 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för grundutbildning/utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå tillförts 1 295 tkr. 
 
Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 2 200 tkr. 
 
För förändringsarbete inom grundutbildningen, kvalitetshöjande åtgärder och anpass-
ning av utbildningsvolymen, skall LTH använda minst 8 600 tkr. 
 
 
Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde 
vid Lunds universitet uppgår till 450 för perioden 2005 - 2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneomräkning på 0,8 % anvisas området totalt 260 200 
tkr för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. För 2006 an-
visades området 248 700 tkr för det ändamålet. 
 
Områdets anslag för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå har 
tillförts 2 250 tkr för täckning av kostnader för organisatoriska och lokalmässiga för-
ändringar i samband med flyttning av forskningsverksamhet från Wallenberglabo-
ratoriet till BMC. 
 
Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för forskning och forskarutbild-
ning/utbildning på forskarnivå tillförts 3 887 tkr enligt lokalförsörjningsplanen för 
ökade hyreskostnader inom Kemicentrum. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 3 371 tkr. Denna skall 
användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
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Ekonomiskt resultatmål 
Kapitalförändringen för LTH 2007 får vara lägst + 5 000 tkr. 
 
 
10.2 Området för naturvetenskap 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Området för naturvetenskap beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2006 med 
100 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas bli oförändrad. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 126 200 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2007. För 2006 anvisades området 128 200 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag.  
 
Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsmål 2007 uppgår till 1 725 helårsstudenter 
och 1 311 helårsprestationer. För 2006 uppdrogs till naturvetenskapliga fakulteten att 
genomföra grundutbildning motsvarande 1 785 helårsstudenter. Utbildningsuppdra-
get 2007 innebär en minskning med 60 helårsstudenter och det uppdras till området 
att snarast anpassa utbildningsorganisationen till den lägre volymen. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 1 658 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
Området har inom sin medelsram anvisats 476 tkr för merkostnader knutna till ut-
bildning i geografiska informationssystem. 
 
Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 1 100 tkr. 
 
Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för grundutbildning/utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå tillförts 761 tkr. 
 
För nya uppdrag som uppgår till 40 platser enligt redogörelse ovan har området inom 
sin ram tillförts 2 560 tkr. 
 
För förändringsarbete inom grundutbildningen, kvalitetshöjande åtgärder och anpass-
ning av utbildningsvolymen, skall naturvetenskapliga fakulteten använda minst 
3 500 tkr. 
 
Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom naturvetenskapligt veten-
skapsområde vid Lunds universitet uppgår till 320 för perioden 2005–2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området totalt 
322 800 tkr för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. För 
2006 anvisades området 313 800 tkr för det ändamålet. 
 
Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för forskning och forskarutbild-
ning/utbildning på forskarnivå tillförts 2 282 tkr enligt lokalförsörjningsplanen för 
ökade hyreskostnader inom Kemicentrum. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 4 254 tkr. Denna skall 
användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
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Ekonomiskt resultatmål 
Kapitalförändringen för det naturvetenskapliga området 2007 får vara lägst 0 tkr. 
 
 
10.3 Området för juridik 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Området för juridik beräknas klara sitt utbildningsuppdrag 2006. Prestationsgraden är 
tillfredsställande. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 55 800 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2007. 
För 2006 anvisades området 55 500 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. 
 
Områdets utbildningsmål 2007 uppgår till 1 503 helårsstudenter och 1 353 helårs-
prestationer. För 2006 uppdrogs till det juridiska området att genomföra grundut-
bildning motsvarande 1 503 helårsstudenter. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 717 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 400 tkr. 
 
Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande juridiska fakul-
teten uppgår till 450 för perioden 2005–2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området totalt 18 800 tkr 
för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. För 2006 
anvisades området 18 400 tkr för det ändamålet. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 249 tkr. Denna skall 
användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Ekonomiskt resultatmål 
Kapitalförändringen för det juridiska området 2007 får vara lägst 0 tkr. 
 
 
10.4 Det samhällsvetenskapliga området 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Det samhällsvetenskapliga området beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 
2006 med 236 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas öka, men inte i sådan 
omfattning att det helt kompenserar för uteblivna helårsstudenter. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 151 200 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2007. För 2006 anvisades området 150 700 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. 
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Områdets utbildningsmål 2007 uppgår till 4 086 helårsstudenter och 3 187 helårs-
prestationer. För 2006 uppdrogs till det samhällsvetenskapliga området att genomföra  
grundutbildning motsvarande 4 245 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2007 in-
nebär en minskning med 159 helårsstudenter och det uppdras till området att snarast 
anpassa utbildningsorganisationen till den lägre volymen. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 1 949 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 2 700 tkr. 
 
Området har till sin ram anvisats 450 tkr för merkostnader förknippade med LUMID-
utbildningar. 
 
Området har till sin ram anvisats 1 450 tkr för kostnader som hänför sig till verksam-
heten inom Lärande Lund som flyttats till område S från det 10:e området. 
 
För nya utbildningsuppdrag har det samhällsvetenskapliga området anvisats 3 682 tkr. 
 
För förändringsarbete inom grundutbildningen, kvalitetshöjande åtgärder och anpass-
ning av utbildningsvolymen, skall samhällsvetenskapliga fakulteten använda minst 
2 800 tkr. 
 
Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande 
samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår till 450 för perioden 2005 - 2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området totalt 74 800 tkr 
för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. För 2006 
anvisades området 73 200 tkr för det ändamålet. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 992 tkr. Denna skall 
användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Ekonomiskt resultatmål 
Kapitalförändringen för det samhällsvetenskapliga området 2007 får vara lägst 0 tkr. 
 
 
10.5 Ekonomihögskolan i Lund 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Ekonomihögskolan beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2006 med 200 
helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas uppgå till 80 % och vara oförändrad i 
förhållande till uppdraget för innevarande år. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 131 100 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2007. För 2006 anvisades området 128 600 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. 
 
Områdets utbildningsmål 2007 uppgår till 4 053 helårsstudenter och 3 242 helårs-
prestationer. För 2006 uppdrogs till Ekonomihögskolan att genomföra grundut-
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bildning motsvarande 4 103 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2007 innebär en 
minskning med 50 helårsstudenter och det uppdras till området att snarast anpassa 
utbildningsorganisationen till den lägre volymen. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 1 664 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 3 300 tkr. 
 
Området har till sin ram anvisats 1 500 tkr till resursförstärkning av ekonomutbild-
ningen som konsekvens av den kvalitetsutvärdering som gjorts inför Equisackredite-
ringen av EHL. 
 
För förändringsarbete inom grundutbildningen, kvalitetshöjande åtgärder och anpass-
ning av utbildningsvolymen, skall Ekonomihögskolan använda minst 3 100 tkr. 
 
Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande Ekonomihög-
skolan uppgår till 450 för perioden 2005 - 2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området totalt 47 700 tkr 
för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. För 2006 
anvisades området 46 700 tkr för det ändamålet. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 633 tkr. Denna skall 
användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Ekonomiskt resultatmål 
Kapitalförändringen för Ekonomihögskolan 2007 får vara lägst 0 tkr. 
 
 
10.6 Det medicinska området 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Det medicinska området beräknas uppfylla sitt utbildningsuppdrag 2006. Prestations-
graden beräknas överskrida vad området har i sitt uppdrag. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 250 500 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2007. För 2006 anvisades området 246 800 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. 
 
Områdets utbildningsmål 2007 uppgår till 2 574 helårsstudenter och 2 368 helårs-
prestationer. För 2006 uppdrogs till det medicinska området att genomföra grundut-
bildning motsvarande 2 524 helårsstudenter. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 3 192 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
För nya utbildningsuppdrag har det medicinska området anvisats 4 950 tkr. 
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Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det medicinska vetenskaps-
området vid Lunds universitet uppgår till 480 för perioden 2005 - 2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området totalt 
237 200 tkr för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. För 
2006 anvisades området 232 200 tkr för det ändamålet. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 3 147 tkr. Denna skall 
användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Ekonomiskt resultatmål 
Kapitalförändringen för medicinska fakulteten 2007 får vara lägst + 20 000 tkr. 
 
 
10.7 De konstnärliga högskolorna 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
De konstnärliga högskolorna beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2006 med 
32 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas fortfarande vara hög och uppgå till 
96 %. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 120 100 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2007. För 2006 anvisades området 120 700 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. 
 
Områdets utbildningsmål 2007 uppgår till 672 helårsstudenter och 645 helårs-
prestationer. För 2006 uppdrogs till de konstnärliga högskolorna att genomföra 
grundutbildning motsvarande 672 helårsstudenter. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 1 561 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
För förändringsarbete inom grundutbildningen, kvalitetshöjande åtgärder och anpass-
ning av utbildningsvolymen, skall det konstnärliga området använda minst 2 800 tkr. 
 
Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande de konstnärliga 
högskolorna uppgår till 450 för perioden 2005 - 2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området totalt 8 500 tkr 
för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. För 2006 
anvisades området 6 900 tkr för det ändamålet. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 1 500 tkr varav minst 
500 tkr skall användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Ekonomiskt resultatmål 
Kapitalförändringen för de konstnärliga högskolorna 2007 får vara lägst 0 tkr. 
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10.8 Området för humaniora och teologi 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Området för humaniora och teologi beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 
2006 med mer än 400 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas öka, men inte i 
sådan omfattning att det helt kompenserar för uteblivna helårsstudenter. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 126 000 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2007. För 2006 anvisades området 135 900 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. 
 
Områdets utbildningsmål 2007 uppgår till 4 000 helårsstudenter och 2 800 helårs-
prestationer. För 2006 uppdrogs till området för humaniora och teologi att genomföra 
grundutbildning motsvarande 4 565 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2007 in-
nebär en minskning med 565 helårsstudenter och det uppdras till området att snarast 
anpassa utbildningsorganisationen till den lägre volymen. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 1 758 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 3 200 tkr. 
 
Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för grundutbildning/utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå tillförts 477 tkr. 
 
För förändringsarbete inom grundutbildningen, kvalitetshöjande åtgärder och anpass-
ning av utbildningsvolymen, skall området för humaniora och teologi använda minst 
3 800 tkr. 
 
Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande humanistiska och 
teologiska fakulteterna uppgår till 450 för perioden 2005 - 2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området anvisas totalt 
178 800 tkr för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. För 
2006 anvisades området 173 600 tkr för det ändamålet. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 2 353 tkr. Denna skall 
användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för forskning och forskarutbild-
ning/utbildning på forskarnivå tillförts 1 429 tkr. 
 
Ekonomiskt resultatmål 
Den negativa kapitalförändringen för området för humaniora och teologi 2007 får 
vara högst - 8 000 tkr. 
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10.9 Campus Helsingborg 
 
Grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Campus Helsingborg beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2006 med 270 
helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas öka, men inte i sådan omfattning att det 
helt kompenserar för uteblivna helårsstudenter. 
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas området ett totalt anslag 
på 74 300 tkr för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2007. 
För 2006 anvisades området 77 300 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. 
 
Områdets utbildningsmål 2007 uppgår till 1 715 helårsstudenter och 1 338 helårs-
prestationer. För 2006 uppdrogs till Campus Helsingborg att genomföra grundut-
bildning motsvarande 1 825 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2007 innebär en 
minskning med 110 helårsstudenter och det uppdras till området att snarast anpassa 
utbildningsorganisationen till den lägre volymen. 
 
Den tillfälliga kvalitetsförstärkningen på 1 000 tkr som anvisades området i budget för 
2006 utgår inte under 2007. 
 
För nya utbildningsuppdrag har Campus Helsingborg anvisats 1 600 tkr. 
 
För 2007 förutsätts Campus Helsingborg, utöver de medel som Campus erhåller för 
finansiering av utbildningsuppdraget, bli anvisat 4 500 tkr som bidrag till täckning av 
merkostnader för infrastruktur.  
 
För förändringsarbete inom grundutbildningen, kvalitetshöjande åtgärder och anpass-
ning av utbildningsvolymen, skall Campus Helsingborg använda minst 3 200 tkr. 
 
Forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 
Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande Campus Hel-
singborg uppgår till 450 för perioden 2005 - 2008.  
 
Inkluderande en pris- och löneuppräkning på 0,8 % anvisas Campus Helsingborg 
totalt 1 600 tkr för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå 2007. 
För 2006 anvisades Campus Helsingborg 1 000 tkr för det ändamålet. 
 
Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 600 tkr. 
 
Ekonomiskt resultatmål 
Kapitalförändringen för Campus Helsingborg 2007 får vara lägst + 3 000 tkr. 
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11 Vissa övriga universitetsgemensamma uppgifter 
 
11.1 Universitetsbiblioteket och Biblioteksdirektionen 
 
För verksamheten 2006 har Universitetsbiblioteket anvisats 21 mnkr av fakultets- och 
grundutbildningsmedel. Universitetsbiblioteket erhåller därutöver medel ur finansie-
ringsbidraget samt ersättning för uppdrag åt olika fakultetsområden. Biblioteksdirek-
tionen finansieras huvudsakligen via finansieringsbidraget, men har också intäkter för 
uppdrag som utförs åt fakultetsområdena. 
 
Universitetsbiblioteket anvisas 21 mnkr av anslagsmedel för verksamhet 2007. 
 
 
11.2 Lunds datacentral (LDC) 
 
LDC finansieras helt av intäkter för uppdrag och erhåller ingen direkt anvisning av 
anslagsmedel. 
 
 
11.3 Centre for Educational Development (CED) 
 
CED har övertagit de uppgifter som tidigare låg på UCLU och har från och med den 
1 februari 2006 organisatoriskt flyttats från det s.k. 10:e området till att vara en själv-
ständig universitetsgemensam verksamhet. CEDs uppgift är att stödja den pedagogiska 
utvecklingen av undervisningen vid Lunds universitet. CED arbetar med universitets-
pedagogisk utbildning för universitetslärare samt medverkar i utveckling av undervis-
ningen i samverkan med områden, sektioner och institutioner.  
CED anvisas 5 300 tkr av anslagsmedel för verksamhet 2007. 
 
 
11.4 Universitetets särskilda verksamheter (USV) 
 
USV, eller som det också kallas ”10:e området”, omfattar ett antal olika forsknings- 
och utbildningsverksamheter, som av olika skäl inte passar in i den etablerade områ-
desorganisationen. Vissa verksamheter som hänförs till ”det 10:e området” utreds för 
närvarande avseende inriktning och organisation och några verksamheter har förts bort 
från ”10:e området” till andra delar av universitetet. Det gäller det ovan beskrivna 
CED som blivit en självständig universitetsgemensam angelägenhet och det gäller 
SWEGENE (The Postgenomic Research and Technology Programme in South 
Western Sweden). SWEGENE har upphört i sin tidigare form som gemensamt forsk-
nings- och teknologiprogram för Lunds universitet, Göteborgs universitet och Chal-
mers tekniska högskola och den verksamhet som efter utvärdering skall vara kvar inom 
Lunds universitet har inordnats under berörda fakulteter. Ytterligare en verksamhet 
har flyttats från ”10:e området” till en fakultet. Det gäller Lärande Lund, en verksam-
het som har till uppgift att etablera och stödja utvecklingsinriktad forskning om och 
kring lärande inom universitetets olika verksamhetsområden. Denna centrumbildning 
har flyttats till samhällsvetenskapliga fakulteten.  
 
”Det 10:e området” omfattar år 2007 de verksamheter som anges i bilaga 2.  
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USV (10:e området) anvisas 96 600 tkr av statsanslagen för verksamhetsåret 2007 (för 
2006 anvisades USV 109 200 tkr). Det uppdras till rektor att fatta beslut om den när-
mare fördelningen av dessa anslagsmedel till verksamheterna inom USV. 
 
 
11.5 Lokalförsörjningsreserven 
 
Universitetet avsätter årligen medel till lokalförsörjningsreserven, som byggs upp för 
att finansiera de lokalsatsningar som universitetsstyrelsen tidigare beslutat om. Årets 
avsättning uppgår enligt plan till 2 200 tkr (för 2006 avsattes 12 331 tkr för ändamå-
let). 
 
 
11.6 Särskilda universitetsgemensamma ändamål 
 
Universitetet anvisar en ram om 59,2 mnkr till finansiering av övriga universitetsge-
mensamma ändamål. En förteckning över dessa ändamål bifogas som bilaga 3. Ända-
mål som innebär ambitionshöjningar är bl.a. ökat stöd till studenternas utträde på 
arbetsmarknaden, vilket förutsätts erhålla ett tillskott på 1 mnkr, KIA som under 2006 
organiserats som en enhet med uppgift att bistå fakulteter och institutioner med kon-
sultativt stöd i arbetet med omorganisation och effektivisering av administrativa pro-
cesser (+1,8 mnkr). Nätbaserad utbildning beräknas få ökat stöd med 400 tkr. För 
Swegene har i överenskommelse mellan universitetsledning och fakulteter enligt redo-
görelse ovan ytterligare 1,4 mnkr (totalt 4,4 mnkr per år) ställts i utsikt årligen under 
tre år från och med 2007. 
 
Till LU Innovation beräknas 600 tkr anvisas som förstärkning av anslaget till verksam-
heten. Beloppet avser kostnader för ytterligare en anställning. 
 
Som ersättning för kostnader förknippade med pensionsåtaganden för lärare med s.k. 
kombinationsanställningar har universitetet erhållit 9 187 tkr som efter beslut av 
rektor skall inbetalas till SPV för angivet ändamål. 
 
Övriga ändamål under denna rubrik beräknas inte medföra ökade kostnader jämfört 
med 2006. 
 
Styrelsen uppdrar till rektor att besluta om fördelningen av medel till de olika särskilda 
universitetsgemensamma ändamålen. 
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BILAGA 1
Rektors medel för forskningssatsningar (angivna belopp i mnkr)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nya medel 12 20 28 28 28 28 28

Område
Nanosatsning 1 3,5 3,5 1 1
Stamcellsforskning 1 1 1 1 1 1
Stamcellsforskning, enskilt forskarstöd 0,65 0,65 0,5 0,2
Molekylär och cellulär fysiologi 0,5 0,5
Functional food 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1
Klimatforskning 1
CIRCLE 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
LUNARC 0,2 0,3 0,3
Läkemedelscentrum 1 2 2 2
Scientific Advisory Board 0,5 1 0,3 0,3 0,3
Globalt hållbar utveckling 0,5 0,8 0,5 1
Biofysikalisk kemi, enskilt forskarstöd 0,35 0,35 0,35
Biofysikalisk kemi, enskilt forskarstöd 0,35 0,35 0,35
Hållbart byggande och boende 0,25
Neuronanoscience 0,5 1 1 1 1 0,5
Swegene, Bioinformatik 0,46 1,4 1,4 1,4
Swegene, DNA Microarray 0,33 1 1 1
Swegene Microarray MARC 0,16 0,5 0,5 0,5
Swegene, Proteomic 0,5 1,5 1,5 1,5
Linnébidrag 2 4 4 4 4 4

Summa satsning 2,5 9,7 13,1 17,15 19,55 16,4 12,1 5 4,5
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Universitetets särskilda verksamheter (10:e omr.) 2007  
(Anslag i tkr 2006 inom parentes) 
 
Akademiska kapellet, (1 900) 
Botaniska trädgården, (7 800) 
Centrum för Danmarksstudier, (560) 
Centrum för öst- och sydöstasienstudier, (8 400) 
Lunds universitets historiska museum, (4 900) 
Internationella miljöinstitutet, (1 430) 
LUCSUS, (6 400) 
MAX-lab, (20 500) 
Nätverk för sydasienstudier i Sverige (Sasnet), (800) 
Skissernas museum, (11 250) 
Trafikflyghögskolan, (27 340) 
Avgift till Öresundsuniversitetet, (2 000) 
LUNARC, (500) 
SUNET-avgift, (800) 
Vård av konstsamlingarna, (430) 
Läsesal i G:a Kirurgen, (750) 
Centrum för läkemedelsforskning, (annan finansiering) 
Livsmedelscentrum Lund, (annan finansiering) 
CIRCLE, (annan finansiering)  
 

 

BILAGA 2
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Förteckning över ändamål till vilka rektor beslutar om medel 
efter delegation av universitetsstyrelsen (“För senare beslut” 
samt ”Övriga universitetsgemensamma ändamål”)  
(Belopp (tkr) som anvisats för 2006 anges inom parentes) 
 
”För senare beslut” 
Internationella stimulansmedel (2 250) 
G:a Biskopshuset (1 000) 
Gemensamma lärosalar (6 000) 
Studentförsäkringar (600) 
Ekonomiskt stöd vid arbete med ansökningar om EU-forskningsbidrag (700) 
Utvecklingsmedel, rektors för allmänna ändamål (3 450) 
Oförutsett, till universitetsledningens disposition (7 000) 
Särskilt kvalitetsarbete (550) 
Central satsning på öst- och sydöstasienstudier (850) 
 
 
”Övriga universitetsgemensamma ändamål” 
Stöd till studenters utträde på arbetsmarknaden ( 0) 
KIA-konsult (1 500) 
Innovations- och entreprenörsutbildning (2 000) 
Nätuniversitetet (1 600) 
NyA (4 000) 
Kommunikationsplattform (7 000) 
Breddad rekrytering (1 500) 
Jämställdhet (500) 
Swegene (3 000) 
Pensionsåtagande för kombinationsanställda ( 0) 
Bättre karriärvägar för nydisputerade (500) 
LU Innovation (800) 

 

 

BILAGA 3
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Sammanfattningsvis beslutar universitetsstyrelsen  
 
att fastställa intäkts- och kostnadsbudget för Lunds universitet i enlighet med 
redogörelse i avsnitt 9 ovan; 
 
att fastställa de uppdrag till områdena beträffande förändringsarbete inom grundut-
bildningen, kvalitetshöjande åtgärder och anpassning av utbildningsvolymen som 
framgår av avsnitt 10 ovan;  
 
att fastställa de belopp som framgår av avsnitt 10 ovan som områdena skall använda 
till kvalitetshöjande åtgärder inom forskning/forskarutbildning; 
 
att fastställa ekonomiska resultatmål för områdena i enlighet med avsnitt 10 ovan; 
 
att fastställa utbildningsuppdrag för områdena avseende antal helårsstudenter och 
helårsprestationer för 2007 enligt följande: 
 
(I förekommande fall anges motsvarande siffror för 2006 inom parentes) 
 
 
Område Helårsstudenter       Helårsprestationer 
 
LTH 5701  (5801) 4846  
Naturvetenskapliga området      1725  (1785) 1311 
Juridiska området 1503  (1503) 1353 
Samhällsvetenskapliga området 4086  (4245) 3187 
Ekonomihögskolan 4053  (4103) 3242 
Medicinska området 2574  (2524) 2368 
Konstnärliga området  672  (  672)   645 
Området för humaniora och teologi 4000  (4565) 2800 
Campus Helsingborg 1715  (1825) 1338 
USV          221 (  221)   177 
 
att fastställa nedanstående ekonomiska ramar för den grundläggande utbildningen för 
2007: 
    
LTH 442 200 tkr   (448 100 tkr) 
Naturvetenskapliga området 126 200 tkr    (128 200 tkr) 
Juridiska området 55 800 tkr   (  55 500 tkr) 
Samhällsvetenskapliga området 151 200 tkr    (150 700 tkr) 
Ekonomihögskolan 131 100 tkr    (128 600 tkr) 
Medicinska området 250 500 tkr    (246 800 tkr) 
Konstnärliga området 120 100 tkr (120 700 tkr) 
Området för humaniora och teologi 126 000 tkr    (135 900 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter   43 000 tkr    (  53 800 tkr) 
Campus Helsingborg 74 300 tkr  (  77 300 tkr) 
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att fastställa nedanstående ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning för  
2007:     
 
LTH 260 200 tkr    (248 700 tkr) 
Naturvetenskapliga området  322 800 tkr    (313 800 tkr) 
Juridiska området 18 800 tkr    (  18 400 tkr) 
Samhällsvetenskapliga området  74 800 tkr    (  73 200 tkr) 
Ekonomihögskolan  47 700 tkr    (  46 700 tkr) 
Medicinska området 237 200 tkr    (232 200 tkr) 
Konstnärliga området 8 500 tkr    (    6 900 tkr) 
Området för humaniora och teologi 178 800 tkr    (173 600 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter   53 600 tkr    (  55 400 tkr) 
Campus Helsingborg 1 600 tkr    (    1 000 tkr) 
 
 
att fastställa finansieringsbidraget inklusive avgifter för studiedokumentation och 
antagning samt SUNET-avgift för 2007 till 300 140 tkr; 
 
att uppdra till rektor att, med tillämpning av gällande fördelningsregler, besluta om 
storleken på inbetalningar av finansieringsbidrag inklusive SUNET-kostnader och 
kostnader för antagning och studiedokumentation från områden, verksamheter inom 
USV (TFHS och internationella miljöinstitutet) och Campus Helsingborg; 
 
att avsätta 96 600 tkr till finansiering av universitetets särskilda verksamheter (USV) 
under 2007; 
 
att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till universitetets särskilda 
verksamheter (USV); 
 
att 21 000 tkr av den samlade finansieringen av UB under 2007 skall avse den s.k. 
kulturarvsfunktionen och finansieras med 5 200 tkr ur anslaget för grundläggande 
utbildning och med 15 800 tkr ur anslaget för forskning och forskarutbildning; 
 
att avsätta 5 300 tkr ur anslaget för grundläggande utbildning till Centre for 
Educational Development (CED);  
 
att inrätta ett Centrum för Mellanösternstudier samt att avsätta 3 mnkr till detta ur 
anslaget för forskning och forskarutbildning, att användas för de ändamål som framgår 
av avsnitt 8.1 ovan; 
 
att uppdra till rektor att besluta om den närmare organisationen av Centrum för 
Mellanösternstudier;  
 
att avsätta totalt 3 400 tkr ur anslaget för grundläggande utbildning till en särskild 
organisation för marknadsföring av universitetets utbildningar varav 1 700 tkr med 
inriktning mot internationell rekrytering och 1 700 tkr med inriktning mot 
rekrytering inom Sverige; 
 
att avsätta 36 787 tkr till vissa särskilda universitetsgemensamma ändamål redovisade i 
avsnitt 8.4, avsnitt 11.6 samt bilaga 3 ovan; 
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att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till dessa särskilda 
universitetsgemensamma ändamål; 
 
att avsätta 22 400 tkr till rektors disposition att genom senare beslut fördela till ett 
antal centrala ändamål och faciliteter redovisade i bilaga 3 ovan; 
 
att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till dessa centrala ändamål 
och faciliteter; 
 
att ställa 28 000 tkr ur anslaget till forskning och forskarutbildning till rektors 
disposition för universitetsgemensamma strategiska forskningssatsningar; 
 
att avsätta 2 200 tkr till universitetets lokalförsörjningsreserv; 
 
att uppdra till rektor att fatta de ytterligare beslut som har samband med implemente-
ringen av de åtgärder om vilka beslut fattats; 
 
att i övrigt fastställa de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och forskarut-
bildning och stödverksamheter som redovisats i det föregående. 
 


