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Sammanfattning 

• Beslut om planeringsförutsättningar för 2013-2015 (2016) är nytt och syftar till att ge 
verksamheten goda förutsättningar att planera utbildning och forskning.  

• Resultatmålet för universitetet ligger fast och det innebär att målet för myndighets-
kapitalet är 7 % 2014-12-31. Resursfördelningen är underbalanserad inom utbildning 
2012 med 47 mnkr och i planerna för perioden 2013-2015 fortsätter påbörjade 
satsningar, såsom utbyggnad av Campus Helsingborg, apotekar- och lärarutbild-
ningen, i syfte att rusta för framtiden samtidigt som målet för myndighetskapitalet 
uppnås. Inom forskning visas ett överskott 2012 för att sedan under perioden fram till 
2015 visa ett sammantaget underskott på 72 mnkr. Universitetsstyrelsen har beslutat 
att det får lov att vara ett underskott på 200 mnkr fram till år 2015. 

• Inom utbildning sker en utbyggnad av läkar-, specialistsjuksköterske- och 
civilingenjörsprogrammet. Ökningen av takbeloppet har fördelats till medicinska 
fakulteten och LTH. Samtidigt sker en neddragning på 18 mnkr för de tillfälliga plat-
serna under 2010 och 2011. Sänkningen har skett proportionellt för alla som fick en 
ökning 2010 (undantaget ökning vid Campus Helsingborg och läkarprogrammet). 

• En ökning av ersättningen inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, 
teologi och juridik sker 2012 och 2013. Inför 2012 har takbeloppet ökat med 23 mnkr 
och dessa medel har fördelats till områdena HT, S, EHL, J och USV. Inför 2013 ökar 
takbeloppet med ytterligare 70 mnkr, och ersättningen till områdena ökar 
proportionellt i förhållande till antalet helårsstudenter klassade inom HSTJ för alla 
områden. 

• Regeringen har sänkt takbeloppet med 38 mnkr 2013 som följd av att s.k. inaktiva 
studenter inte ska ersättas. Inaktiva studenter beräknas motsvara 50 % av antalet s.k. 
nollpoängare. Sänkningen av områdenas ramar har skett proportionellt mot värdet av 
s.k. nollpoängare inom respektive område. 

• Studieavgifter har införts för s.k. tredjelandstudenter. Respektive område får betalt för 
alla studenter som kommer. För de som inte dyker upp är det universitetet som helhet 
som tar kostnaden. Takbeloppet sänks med 41 mnkr 2013 och sänkningen har 
fördelats proportionellt mot beräknat antal betalande studenter år 2013, som i sin tur 
utgår från betalande hösten 2011. 

• I fördelningen av fakultetsanslaget har en omfördelning gjorts som innebär följande 
ökningar: S 8 mnkr, EHL 6 mnkr, J 2 mnkr och K 4 mnkr. Omfördelningen har 
finansierat genom sänkning av anslagen: N -5 mnkr, HT -2 mnkr, M -1,5 mnkr och 
LTH -1,5 mnkr. Resterande finansiering sker genom minskning av rektors strategiska 
forskningsmedel och underbalansering med 5 mnkr vardera. 

• Fakultetsanslaget påverkas av lokalförändringar enligt tidigare styrelsebeslut samt av 
reserverade medel för eventuella kostnader vid flytt till Ideon Medicon Village. 

• ESS kostar 55 mnkr/år under perioden 2013-2022 och MAX IV medför ökade 
driftskostnader för LU i storleksordningen 25 mnkr/år. 

• Universitetsgemensamma kostnader föreslås 2012 vara 507 mnkr, vilket beräknas vara 
7,74 % av totalkostnaderna. Kostnaderna debiteras områdena med 477 mnkr enligt 
basen lön och drift, 17 mnkr enligt basen heltidsekvivalenter för CFL (centralt 
funktionsansvar för lokala nät) och 9 mnkr för gemensamma servicefunktioner vid 
Campus Helsingborg enligt basen lön och drift. 

• Åtgärder för riskerna ledningsprocesser, hållbara finanser, administrativa system, 
utbildning på forskarnivå och forskningsinfrastruktur vidtas dels inom befintlig budget 
och dessutom avsätts 1,1 mnkr för att förstärka åtgärderna. 
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1 Inledning 
Lunds universitet har haft stora framgångar under de senare åren, särskilt inom forskningen. Här kan 
nämnas Linnéstöden, de strategiska forskningsområdena, forskningsinfrastruktursatsningarna på MAX 
IV, ESS och Bio Imaging Centre samt utdelningen av forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, där 
Lunds universitet ligger i topp.  

Inom grundutbildningen har vi också gjort framsteg med ökat antal sökande, ny examensrättighet för 
Apotekarutbildning i samarbete med Köpenhamns universitet och ny lärarutbildning med placering i 
Helsingborg. Till detta kommer en rad internationella program inom ramen för Erasmus Mundus, flera 
med koordineringsansvar. Vi har även bildat Lärosäten Syd för att ytterligare utveckla samspelet med 
övriga lärosäten i Skåne och Blekinge.  

Även när det gäller Innovation och samverkan har vi stärkt våra förutsättningar genom gemensam 
styrning och bemanning av LUIS, tidigare LU innovation och holdingbolaget LUAB, numera LUIS 
AB. Etableringen av Innovationskontor Syd samt initiativet Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, 
FIRS, tillsammans med Region Skåne, kommunerna och näringsliv i Skåne är andra åtgärder som 
syftar till att stärka Innovation och samverkan. 

Det ekonomiska resultatet har de senaste åren varit starkt positivt och åtgärder har vidtagits för att öka 
verksamhetsnivån. Den stora tillströmningen av studenter har medfört att Lunds universitet når taket 
för sparade prestationer. Behovet av en ökning av takbeloppet med 1000 helårsstudenter ligger i 
underkant. Kostnaderna inom utbildning kommer att överstiga intäkterna, vilket är helt enligt plan. De 
kommande åren ska även stora investeringar göras i studiemiljöerna vilket kommer att medföra ökade 
avskrivningskostnader. 

Inom forskning har kostnaderna ökat men verksamheten visar ett fortsatt positivt resultat. En del av 
resultatet härrör från en avsättning som gjorts för LU:s finansiering av investeringen i MAX IV, men 
där kostnaden uppstår i form av avskrivningar först när anläggningen tas i drift.  

Framöver står dock Lunds universitet för ökade årliga kostnader för den viktiga investering som nu 
ska göras i MAX IV och ESS. Det handlar om 685 mnkr för investeringarna och därutöver en ökning 
av driftskostnaderna för MAX med 25 mnkr/år. Under de närmaste åren ska Lunds universitet sätta av 
drygt 100 mnkr per år av forskningsanslagen och det kommer att påverka resultatet. 

Sammantaget får universitetet ett resurstillskott inom både utbildning och forskning i 
budgetpropositionen 2012, men det innebär stora förändringar inom utbildningsområdet. En 
minskning av takbeloppet med 38 mnkr görs 2013 som följd av att s.k. inaktiva studenter inte ska 
ersättas, samtidigt som det sker en neddragning med 41 mnkr pga. införandet av studieavgifter. Detta 
kommer att medföra att universitetet måste minska antalet platser inom utbildning samtidigt som 
söktrycket fortsätter vara mycket högt och överproduktionen stor.  

 

2 Ekonomiska förutsättningar och mål 
För att få bättre ekonomisk styrning och uppföljning beslutar styrelsen om resursfördelning vid 
sammanträdet i oktober. Tidigare togs beslutet i november och förra året vid sammanträdet i 
september. Nu är styrelsens sammanträden förlagda så att förändringar i budgetpropositionen hinner 
beaktas. Områden och institutioner kan sedan bygga respektive budget på klara förutsättningar och ge 
underlag till universitetets totalbudget som kommer att fastställas av styrelsen vid sammanträdet i 
februari.  

För att skapa bättre förutsättningar för att långsiktigt planera verksamheten och uppnå rätt 
verksamhetsnivå är att få en flerårsbudget. Universitetet tar därför för första gången beslut om 
resursfördelning för kommande år och fastställer en flerårsplan för de kommande tre åren därefter.  
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Årets budgetproposition innehåller stora förändringar inom utbildningsområdet, främst genom en 
sänkning av takbeloppet 2013 med 38 mnkr för s.k. inaktiva studenter, och det medför att förslaget 
avseende planeringsförutsättningar för utbildning 2013-2015 har fått beredas ytterligare. Beslut för 
2012 fattades i oktober, medan beslut om de senare åren föreslås beslutas den 11 november. 

Inom forskning har universitetsstyrelsen beslutat att forskningsbudgeten på universitetsgemensam nivå 
kan underbalanseras från 2012 med sammantaget 200 mnkr för nya åtgärder under en begränsad 
period på maximalt fyra år Det innebär att efter åren 2012-2015 får inte resursfördelningen vara större 
än det årliga anslaget och därför har även 2016 ingått i budgetberedningen. Inom forskningen föreslås 
i oktober både beslut fattas för 2012 och planeringsförutsättningarna för 2013-2016 fastställas. 

2.1 Resursfördelning och totalbudget 

Resursfördelningen innehåller förutom de beslut styrelsen måste fatta om utbildnings- och 
forskningsanslaget även olika mål och uppdrag som ska ligga till grund för den totalbudget som 
styrelsen sedan fastställer i februari.  

Förslaget innehåller uppdrag, beskrivna i texten och preciserade i att-satser, som anses viktiga för att 
kunna nå både verksamhets- och ekonomiska mål och som kan påverka totalbudgeten. 

Universitetets områden och förvaltningen ska i respektive budgetbeslut avseende 2012 även inkludera 
förslag som innebär att universitetet uppfyller de krav som åligger LU som verksamhetsansvarig i 
form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner. Områdena och förvaltningen 
ska också i budgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive 
verksamhets riskanalys.  

Universitet har tagit fram en långsiktig kompetensutvecklingsplan som tas i bruk 2012. Medel för 
kompetensutveckling kommer under 2012 tas ur kapital för att därefter finansieras genom 
direktavsättning ur utbildningsanslaget med 1 mnkr/år och ur forskningsanslaget med 3 mnkr/år. 

Universitetsstyrelsen har 2010-02-19 beslutat att avskaffa internräntan och rektor har beslutat att 
räntenettot ska fördelas i resursfördelningsbeslutet. För 2012 avses det räntenetto som uppkommit 
2011-07-011—2011-06-30, totalt 39,6 mnkr vilket fördelas med 18,6 mnkr till utbildning, 18,6 mnkr 
till forskning och 2,4 mnkr till innovation och samverkan. 

Den statliga pris- och löneomräkning följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket räknar ut 
hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata sektorn. 
Pris- och löneomräkningen (plo) för 2012 är 0,9 procent.  

Lönekostnadspåslaget för 2012 ska utgöra 51,331 procent av löneunderlaget vid universitetet, och 
ligger till grund för kostnadsplaneringen 2012. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker, 
beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget. 

Påslaget består av arbetsgivaravgift (31,42 %), avgift för statens avtalsförsäkring (12,27 %), 
inbetalning till Kåpan (2,48 %), inbetalning till Iåpen (3,11 %) samt en lokal avgift (2,05 %). Den 
lokala avgiften består av följande poster:  

                                                      
1 Födda 1986  eller senare  35,40 %, födda 1938 - 1946  22,48 % 
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• Trygghet: Omplaceringar, rehab m m  0,28 % 
• Kostnader för delpension och frivillig avgång 0,64 % 
• Kostnader för föräldrapenning doktorander (utbildningsbidrag) 0,15 % 
• Avgift Arbetsgivarverket  0,10 % 
• Avgift till Partsrådet  0,36 % 
• Partsgemensamma medel för omställning och kompetensutv. 0,30 % 
• Kostnader för engångspremier (uppsägningar före 61 års ålder)     0,22 % 

 
Ett mycket viktigt styrande dokument i budgetprocessen är styrelsens beslut om budgetunderlag 2012-
2014. Det tidigare kravet på budget i balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera 
budgeten för att förbruka det myndighetskapital som har växt kraftigt. Budgetunderlaget bygger på 
områdenas inlämnade planer för användning av myndighetskapitalet och styrelsens bedömning av 
verksamheten. Styrelsen har i underlaget beräknat att totalbudgeten ska vara underbalanserad med 263 
mnkr 2012, 226 mnkr 2013 och 186 mnkr 2014. 

Växling av myndighetskapital 

Universitetsledningen har fått en förfrågan från Naturvetenskapliga fakulteten (N) om att växla 20 
mnkr i myndighetskapital. N kan överlämna 20 mnkr inom verksamhetsgren forskning till 
universitetsledningen och önskar erhålla motsvarande summa inom verksamhetsgren utbildning. N har 
ett underskott inom utbildning och ser inga möjligheter att generera överskott för att täcka detta.  

Inom de gemensamma tekniska kostnadsställena finns ett stort kapital inom utbildning men inom 
forskning är det i princip ett underskott om Campusutvecklingsfonden och Infrastrukturfonden 
undantas. Ett beslut om att växla kapital har i detta fall två vinnare, även om övriga områden kan anse 
att kapitalet inom utbildning borde fördelas på annat sätt.  

2.2 Resultatmål 2012-2014 

Universitetsstyrelsens beslut 2010 avseende mål för myndighetskapitalet föreslås vara oförändrat. I 
budgetberedningen har beslutet om underbalansering beaktats. Styrelsen angav att en underbalansering 
skulle medföra behov av att ändra fördelningen mellan universitetsgemensam nivå och områdes-
/institutionsnivå. Föreliggande förslag för perioden 2012-2015 medför inget behov av ändring. 

Universitetets myndighetskapital bör vara 7 procent, med en tillåten variation mellan 5-10 procent, av 
kostnaderna2. Fördelningen föreslås vara följande: 

Mål för universitetsgemensam nivå 

• 2 % inom utbildning (1-3 %) 
• 0 % inom forskning (0-1 %) 

Mål för område/institution 

• 5 % inom utbildning (4-7 %) 
• 7 % inom forskning (5-9 %) 

Målet för universitetets myndighetskapital ska vara uppnått senast vid utgången av år 2014, men helst 
redan vid utgången av 2013. 

                                                      
2 Kostnaderna definieras som universitetets totala kostnader för utbildning respektive forskning. 
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I föreliggande förslag till resursfördelning har budgeten inom utbildningsområdet underbalanserats 
med 47,5 miljoner kronor när hänsyn tagits till att det finns en ränteintäkt på 18,6 mnkr. Summan 
består av följande poster:  

• Utbyggnaden av Campus Helsingborg, Apotekar- och lärarutbildningen (22,5 mnkr) 
• Ersättning till område N för utbildning i meterologi 
• Garantin för studieavgiftsfinansierade platser (17 mnkr) 
• Kompensation till det konstnärliga området(1 mnkr) 
• Kompensation till samtliga områden för gemensamma kostnader (18 mnkr) 
• Kvalitetssäkring 6 mnkr  

Inom forskning är budgeten inte underbalanserad under 2012 utan först senare under perioden. 

2012 2013 2014 2015 2016 
27 674 -40 185 -8 701 -50 701 -28 881 

 

I beslutet om totalbudget presenteras övriga satsningar som görs för att minska universitetets 
gemensamma myndighetskapital.  

Områdena får i uppdrag att i samband med beslut om områdets budget för 2012 visa vilka fastställda 
planer man har för att sänka kapitalet så att det senast 2014-12-31 motsvarar maximalt 5 procent av 
områdets kostnader inom utbildning respektive 7 procent av områdets kostnader inom forskning.  

3 Resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad 
nivå 

Lunds universitet kommer att överproducera utbildning under 2011 och nå taket för sparade 
prestationer. Det är därför viktigt att den strategiska utbildningsplanering som tagits fram på 
universitetsgemensam nivå nu också genomförs på områdesnivå. En allt för stor överproduktion 
innebär stor risk för kvalitetssänkningar genom att ersättningen inte kan följa antalet studenter.  

Den tillfälliga utökningen av antalet platser som kom i budgetpropositionen för 2010 dras in från och 
med 2012. Universitetet sänker ramarna i förhållande till de utökningar som gjordes 2010 med 
undantag för utbyggnad vid Campus Helsingborg och läkarutbildningen. 

I förslaget till resursfördelning för 2011 fördelades mer pengar än vad universitetet fick i anslag. Det 
var en medveten underbalansering av budgeten för att sänka myndighetskapitalet. Inför 2012 och 
under de kommande åren anpassas uppdragen till takbeloppet med undantag för de strategiska 
utbyggnader som finansieras genom myndighetskapital: Campus Helsingborg, lärarutbildningen och 
Apotekarutbildningen. Regeringen inför en besparing 2014 på 2,5 mnkr som följd av förväntade 
effektiviseringar vid införandet av e-förvaltning. 

Läkarprogrammet ökar 2012 med 10 nybörjarplatser enligt förslag i budgetpropositionen 2012. Enligt 
tidigare beslut ökar läkarprogrammet enligt budgetpropositionen 2008 med 8 nybörjarplatser och 
enligt budgetpropositionen 2007 med 5 nybörjarplatser 2012. Universitetet har därutöver åtagit sig att 
finansiera en utbyggnad av läkarprogrammet inom takbeloppet med start 2009, vilket innebär en 
ökning med 28 nybörjarplatser 2012. Universitetet får sänkt takbelopp för att finansiera ökningen av 
ALF-medlen som följer av utbyggnaden på 28 hst. Förändringarna av läkarprogrammet innebär att en 
proportionell sänkning har fått ske för samtliga områden. Sänkningen 2012 är inte lika stor som 
kostnadsökningen då det under beredningen har skapats ett litet överskott. 

Universitetet får en ökning av takbeloppet för utbildning av civilingenjörer motsvarande 50 
nybörjarplatser 2012 (2 250 tkr) och en tillfällig ökning av utbildningen av specialistsjuksköterskor 
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med 20 hst 2012 (1 900 tkr). Anslagsökningen för specialistsjuksköterskor försvinner 2015. 
Civilingenjörsutbildningen ökar under åren 2013-2015 med 4,5 mnkr årligen (2012-års prisnivå). 

Universitetet får en ökning med 1 060 tkr för lärarutbildningen 2013, och 2014 blir ökningen 2 121 tkr 
(2012-års prisnivå). 

En ökning av ersättningen inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och 
juridik sker 2012 och 2013. Inför 2012 har takbeloppet ökat med 23 mnkr och dessa medel har 
fördelats till områdena HT, S, EHL, J och USV. Inför 2013 ökar takbeloppet med ytterligare 70 mnkr, 
och ersättningen till områdena ökas proportionellt i förhållande till antalet helårsstudenter klassade 
inom HSTJ för alla områden. 

Regeringens beslut att sänka takbeloppet med 38 mnkr utgår från en beräkning av antalet 
helårsstudenter som inte har någon helårsprestation, s.k. nollpoängare, och antagandet att hälften av 
dessa är s.k. inaktiva studenter. Uträkningen utgår från registrerade studenter höstterminen 2009 och 
resultatet har mätts t.o.m. vårterminen 2010. För att anpassa ramarna inom Lunds universitet har 
värdet av de olika områdenas s.k. nollpoängare räknats ut och därefter har en proportionell sänkning 
gjorts för att sammanlagt minska anslaget med 38 mnkr. 

Universitetet har inför 2010 övergått till att fördela resurser för utbildning på grund- och avancerad 
nivå efter de ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter (hst) och 
helårsprestationer (hpr). Från prislappen dras år 2012 2,6 procent för att finansiera gemensamma 
åtaganden.  

Universitetet fortsätter att stödja studentkårernas verksamhet. Utöver ett beräknat statsbidrag på 3 
mnkr får kårerna under 2012 5,3 mnkr varv 4,6 mnkr finansieras ur utbildningsanslaget. Anslaget 
föreslås minska 2013 till 4,6 mnkr beräknat på 2010 års studenter och doktorander. Denna summa 
kommer att justeras för utfallet 2011. 

Förslaget till ramar och särskilda satsningar uppdelat per område år 2012 framgår av bilaga 1 och för 
år 2013-2015 i bilaga 2. 

3.1 Uppdrag och ramar fördelat per område inom statsanslaget 

Uppdrag och ramar för respektive område grundar sig på vad varje område fick i uppdrag året 
dessförinnan, exklusive utresande studenter. Under 2012 har en anpassning skett för att uppdragen ska 
ligga inom ram exklusive de särskilda satsningar som görs genom finansiering via myndighetskapital. 
Därefter har ändringar genomförts och nedan anges de ändringarna avseende 2012-2015:  

• Ökning av läkarutbildningen med 5,7 mnkr 2012, 5,3 mnkr 2013, 3,1 mnkr 2014 och 1,3 mnkr 
2015 

• Ökning av utbildning till specialistsjuksköterskor med 1,9 mnkr 2012, försvinner 2015 
• Ökning av civilingenjörsprogrammet med 2,2 mnkr 2012 och 4,5 mnkr/år 2013-2015 
• Ökad ram för HSTJ-klassade utbildningar med 23 mnkr 2012 och ytterligare 70 mnkr 2013 
• Ökad ram för USV med 300 tkr 2013 för att efter neddragningar kunna fortsätta program och 

fristående kurser 
• Minskad ram för att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen med 2,6 mnkr år 2012, 2,5 

mnkr 2013 och 2,5 mnkr 2014 
• Minskad ram med 18 mnkr 2012 pga att regeringens tillfälliga platser försvinner 
• Minskad ram med 38 mnkr 2013 pga att s.k. inaktiva studenter inte ska ersättas 
• Minskad ram med 41 mnkr 2013 pga införandet av studieavgifter 
• Minskad ram med 2,5 mnkr 2014 pga att staten inför e-förvaltning 
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Lunds universitet har enligt budgetpropositionen 2012 särskilda åtaganden i form av 1 298 tkr i 
särskilda medel för Resurscentrum för fysik. Dessa tillfaller naturvetenskapliga fakulteten. Vidare har 
universitetet ett särskilt åtagande att ge trafikflygarutbildning (23 155 tkr) och för att omhändertaga 
arkeologiska fynd (2 826 tkr), vilka tillfaller universitetets särskilda verksamheter. 

Universitetets särskilda verksamheter får 20 454 tkr, varav knappt 17 mnkr utgör ersättning för 
Botaniska trädgården, Odeum och Historiska museet. Resterande medel avser huvudsakligen ett riktat 
stöd som infördes vid övergången till ny redovisningsmodell och som har tagit bort för alla fakulteter i 
samband med övergången till ny resursfördelningsmodell enligt prislappar. USV kommer att få 
anslaget minskat med 2 mnkr/år tom. 2014. 

I uppdraget för EHL ingår att ge entreprenörsutbildning på både grund- och avancerad nivå.  

I uppdraget för HT ingår att genomföra de särskilda utbildningar i svenska och introduktion till det 
svenska samhället som ges till inresande studenter.  

I uppdragen till områdena S, HT och EHL ingår de s.k. SAS-kurserna, Special Area Studies. För 
genomförande av SAS-kurserna finns ett extra anslag på 7 500 kr/hst vilket ger S 441 tkr, HT 1 168 
tkr och EHL 87 tkr. 

Område HT har också i uppdrag att genomföra utbildning i Jiddisch enligt det nationella åtagande 
Lunds universitet har. För denna utbildning får HT ett extra anslag på 200 tkr. 

3.2 Uppdrag och ramar per område finansierat ur kapital  

Utbyggnad vid Campus Helsingborg inklusive lärarutbildningen 

Infrastrukturen vid Campus Helsingborg är anpassad efter 3 000-3 500 helårsstudenter och ett campus 
kräver ett visst antal studenter för att uppnå en kritisk massa. Antalet studenter vid Campus 
Helsingborg måste öka med ca 200 helårsstudenter per år för att universitetsstyrelsens fastställda mål 
3 000 helårsstudenter ska kunna uppnås till 2013. Målet är satt till 3 000 hst för att Campus 
Helsingborgs infrastruktur ska bli bärkraftig. Utbyggnaden av lärarutbildningen tillsammans med 
Högskolan Kristianstad kommer att svara för en stor del av ökningen fram till 2015 då den beräknas 
vara fullt utbyggd med 550 hst. Det är nämnden för lärarutbildning (NÄLU) som får uppdragen och 
sedan beställer utbildning av både Högskolan Kristianstad och områdena inom Lunds Universitet. 
Uppdragen 2012 fördelas på följande vis: 

LTH N J S HT NÄLU Summa 
635 10 76 1 679 79 180 2 659 

 
Universitetet har nått taket och har inte några nya platser att fördela. För att ge områdena möjlighet att 
förlägga utbildning till Campus Helsingborg har ersättning för förändringen tagits ur det 
myndighetskapital som finns avsatt för detta ändamål. Det har avsatts 5 mnkr för merkostnader såsom 
resor som ska fördelas när en utredning är slutförd. 

Apotekarutbildningen är ett nytt program som planeras att genomföras av Medicinska fakulteten, 
Naturvetenskapliga fakulteten och Köpenhamns universitet tillsammans. Utbildningen planeras 
omfatta 20 hst under första året och ökar sedan årligen med 40 hst för att fullt utbyggd omfatta 200 
hst. Beslut om programstart har försenats – dock programstart tidigast 2013 - och därför läggs medel 
under rektor för senare beslut. 

Område N får ersättning för 11 helårsstudenter under 2012, som utbildas i meteorologi i samarbete 
med Köpenhamns universitet. Utbildningen ingår i uppdraget men har tidigare finansierats av danska 
staten. Under 2013 och 2014 får område N medel ur myndighetskapital motsvarande deras andel av 
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sänkningen för s.k. nollpoängare. Skälet är att området bedöms komma under en kritisk nivå om även 
denna sänkning ska genomföras 2013. 

3.3 Studieavgiftsfinansierade platser 

Studenter från länder utanför EES ska betala avgift för studier vid svenska universitet från och med 
höstterminen 2011. Avgiftsskyldigheten gäller program och kurser på grundnivå och avancerad nivå, 
men inte forskarnivå. LU har valt att lägga ut uppdrag till områdena med samma ersättning som gäller 
för övriga studenter. Det finns dock inget återbetalningskrav för dessa platser. 

Avsikten är att det ska komma intäkter i form av studieavgifter som motsvarar de uppdrag som har 
lagts ut och de merkostnader dessa studenter genererar. Detta innebär att i den totalbudget LU lägger 
för 2012 kommer det att finnas motsvarande intäkt. Det finns dock en risk att LU inte lyckas rekrytera 
tillräckligt antal studenter och därför är 17 246 tkr den maximala risk LU tar under 2012. 

I nedanstående tabeller framgår hur uppdragen för studieavgiftsfinansierade platser förändras under 
perioden 2012-2015. Utgångspunkten har varit antalet betalande studenter hösten 2011. Det finns dock 
goda förhoppningar att LU ska öka antalet betalande studenter framöver och att den fördelning av 
stipendier som finansieras av staten ska öka 2013 när en revidering ska genomföras. 

 

 3.4 Övergångseffekter 

Den övergång till en ny resursfördelningsmodell inom utbildning som genomfördes 2010 medförde att 
det konstnärliga området fick en kraftig sänkning av anslaget. Detta beror på att de tilldelade 
riksprislapparna inte räcker till all den utbildning som ges vid främst musikhögskolan. Universitetet 
får istället ersättning för överproduktion inom detta område enligt naturvetenskaplig prislapp. Inför 
2010 fick det konstnärliga området ett extra anslag på 3 mnkr som trappades ner till 2 mnkr 2011 och 
nu är förslaget att det ska vara 1 mnkr år 2012 för att därefter upphöra helt.  

  

Förslag uppdrag och ersättning 2012 i resursfördelningsbeslut

LTH N J S EHL M K HT USV Summa
Studieavgiftsfin hst i resursfördelning 57 19 25 60 68 16 3 14 23 285
Ersättning studiefinansierade platser 5 130 1 755 1 020 2 400 2 710 2 062 570 545 900 17 092

Förslag uppdrag och ersättning 2013 i resursfördelningsbeslut

LTH N J S EHL M K HT USV Summa
Studieavgiftsfin hst i resursfördelning 76 26 34 80 75 22 4 18 30 365
Ersättning studiefinansierade platser 6 840 2 340 1 360 3 200 3 010 2 750 760 725 1 200 22 185

Förslag uppdrag och ersättning 2014 i resursfördelningsbeslut

LTH N J S EHL M K HT USV Summa
Studieavgiftsfin hst i resursfördelning 76 26 34 92 75 22 4 18 30 377
Ersättning studiefinansierade platser 6 840 2 340 1 360 3 680 3 010 2 750 760 725 1 200 22 665

Förslag uppdrag och ersättning 2015 i resursfördelningsbeslut

LTH N J S EHL M K HT USV Summa
Studieavgiftsfin hst i resursfördelning 76 26 34 92 75 22 4 18 30 377
Ersättning studiefinansierade platser 6 840 2 340 1 360 3 680 3 010 2 750 760 725 1 200 22 665
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3.5 Återbetalning för underproduktion och ersättning för överproduktion  

Områdena är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt det uppdrag som har givits före 
avdrag för finansiering av gemensamma åtaganden samt exklusive studieavgiftsfinansierade platser. 
Förslag till nya regler för ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid 
underproduktion har tagits fram. 

 

Grunden för återbetalning är områdets totala uppdrag (ej studieavgiftsfinansierade platser) oavsett om 
de ges vid Campus Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet. Varje område ska under 2012 
generera följande intäkter (tkr): 

LTH N J S EHL M K HT USV NÄLU 
488 811 126 449 67 050 299 584 162 886 316 231 132 118 145 420 15 395 8 811 

3.6 Stimulansmedel 

För att stimulera utveckling av verksamheten i enlighet med de fyra strategierna i den Strategiska 
planen finns det även i budgeten för 2012 och under åren 2013-2015 stimulansmedel i form av 
ekonomiskt stöd. För att ha ett transparent system har det ekonomiska stödet utformats så att det ska 
vara enkelt att ta fram de uppgifter som ligger till grund för fördelningen. I några fall saknas det idag 
mätbara nyckeltal och i avvaktan på att sådana tas fram har andra mätetal, som främst används i 
återrapporteringen till regeringen, använts. 

Internationalisering 
I linje med internationaliseringspolicyn föreslås att stimulansmedel ska utformas för att uppnå balans 
mellan in- och utresande studenter och för att öka lärares mobilitet. 

Områdena tilldelas 8 mnkr i stimulansmedel för att främja och underlätta internationaliseringen bland 
studenter. Medeln fördelas efter antalet ut- och inresande helårsstudenter där fördelningen mellan 
utresande och inresande studenter är 75 respektive 25 procent. 

För att främja personalmobiliteten fördelas proportionellt 500 tkr utifrån antalet resor och 500 tkr efter 
antalet utresande.  

Lärar- och medarbetarskap 
Ur Primulas kompetensmodul har uppgifter hämtats om lärares högskolepedagogiska utbildning. För 
varje lärare med minst 10 veckors högskolepedagogisk utbildning har 10 000 kr fördelats till området. 
För 2013-2015 tillkommer 1 mnkr för kompetensutveckling, vilket finansieras med myndighetskapital 
2012. 

  

LU under tak LU under tak 
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prestationer

LU över tak
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återbetalning
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Kvalitetssäkring 
Områden med pedagogiska akademier och större utvärderingar föreslås tilldelas 200 tkr respektive 
500 tkr. För 2012 finns inga planerade större utvärderingar riktade mot något enskilt område. 

Gränsöverskridande utbildningar 
Områdena föreslås tilldelas medel för utvecklingen av Erasmus Mundus joint masterprogram (100 tkr 
per program), Nordic Master (65 tkr per program) och joint programmes (50 tkr per program).  

3.7 Medel för olika ändamål som fördelas senare 

Totalt har 36 mnkr 2012 avsatts för senare fördelning enligt följande: 

• Apotekarutbildningen (4 369 tkr) 
• Kårobligatoriet (4 651 tkr) 
• Kompetensutveckling (0 tkr, tas ur kapital under 2012) 
• Resor och merkostnader Helsingborg (5 000 tkr) 
• Strategiska utbildningssatsningar (5 725 tkr),  
• Studentförsäkringar (200 tkr) 
• Medlemsavgifter mm (1 000 tkr) 
• Riskåtgärder (500 tkr).  
• Kvalitetsarbete/EQ 11 (6 000 tkr) 
• Studentbostäder till internationella studenter (9 000 tkr) 

 
Även under åren 2013-2015 avsätts medel för senare fördelning. Summan är högre då de 
stimulansåtgärder som lämnas till områdena och kompensationen för universitetsgemensamma 
kostnader ligger under ”senare fördelning”. Dessa belopp delas ut när aktuellt underlag finns 
tillgängligt. 

3.8 Sammanfattning av utbildningsanslag per område 

Nedan följer en sammanställning av resursfördelningen inom respektive område under 2012. 
Därutöver får UB 5 642 tkr i anslag och 36 mnkr fördelas senare. I bilaga 1 finns en detaljerad 
sammanställning. 

  LTH N J S EHL M K HT USV NÄLU 
Tkr 488 717 129 144 67 792 299 319 165 720 314 034 131 889 146 526 63 315 8 581 

 

I bilaga 2 presenteras utbildningsanslaget per område för åren 2013-2015. 

4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning 

4.1 Principer 

Förändring av regeringens styrning av forskningsanslagen har pågått under senare år, från att helt och 
hållet ha varit öronmärkt till ett visst verksamhetsområde med liten möjlighet för lärosätet att 
omdisponera till att vara fria för lärosätet att själv besluta om fördelningen. Den bärande principen 
inom Lunds universitet har fortsatt varit att grunden är förra årets ramar. Under 2010 genomfördes en 
utredning för att ta framförslag till nya principer för fördelning av fakultetsmedlen. Utredningen 
resulterade i att man inte kommer att fördela medel enligt någon ny modell utan man fortsätter att utgå 
från föregående års ramar. Dock har man beslutat sig för att i viss mån kompensera de fakulteter som 
har ett lågt fakultetsanslag i förhållande till sitt grundutbildningsanslag och/eller antal studenter. 
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För en ökad möjlighet till framförhållning och planering för såväl styrelse och universitetsledning som 
fakultetsledningar införs fr.o.m. i år flerårsbudget inom forskningen, men beslut om budget för 
kommande år och inriktning/indikation för ytterligare tre år framåt. Även budgetpropositionen 
innehåller budgetunderlag för fyra år. Styrelsens beslut om underbalansering om max 200 mnkr under 
åren 2012-2015 innebär att under perioden kan räntor användas tillsammans med anslagen, men 
fr.o.m. år 2016 ska vi åter vara i balans och ränteintäkterna användas för att amortera av underskottet 
som uppkommit på gemensam nivå. Förslaget till resursfördelning innehåller därför budget för hela 
fem år, 2012-2016, för att inkludera den totala effekten av den underbalanseringen. 

Ränteintäkten 2012 på 18 600 tkr föreslås användas till oförutsedda kostnader såsom 
engångskostnader för flytt till Astra Zenecas lokaler  

Förslaget till ramar och särskilda satsningar uppdelat per område framgår av bilaga 3 och 4. 

4.2 Omfördelning och ökade anslag 

De fakulteter som har ett lågt fakultetsanslag i förhållande till sitt grundutbildningsanslag och/eller 
antal studenter är Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan, Juridiska fakulteten och 
Konstnärliga fakulteten. Totalt finns 20 mnkr för ökning av ramarna till dem med: S 8 mnkr, EHL 6 
mnkr, J 2 mnkr och K 4 mnkr. Av de 20 mnkr utgör 15 mnkr en omfördelning och 5 mnkr en 
underbalansering. Omfördelningen finansieras genom att rektors strategiska forskningsmedel minskats 
med 5 mnkr, och genom en minskning av anslaget till de bidragande fakulteterna Naturvetenskapliga 
fakulteten (-5 mnkr), Område Humaniora och teologi (-2 mnkr), Lunds tekniska högskola (-1.5 mnkr) 
och Medicinska fakulteten (-1.5 mnkr). Då det är rimligt att växa med högst 10 % om året fasas 
ökningen in, och år 2012 är därför ökningen endast 7 000 tkr, vilket finansieras genom 
underbalansering. Minskningen av anslag för omfördelning sker därför först från och med år 2013. I 
tabell 4,7 framgår förändringen av fakultetsanslaget under perioden 2012-2016. 

Körvetenskap inom Körcentrum syd flyttar från Universitetets särskilda verksamheter till Konstnärliga 
fakulteten och 670 tkr omfördelas därmed från Universitetets särskilda verksamheter till Konstnärliga 
fakulteten, och i samband med det får Konstnärliga fakulteten dessutom en ökad tilldelning om 500 
tkr.  

Medicinska fakulteten planeras i samband med start av apotekarutbildningen få en ökning av anslaget 
med 1 000 tkr/år under 5 år och ytterligare 500 tkr sjätte året för att bygga upp forskning och 
forskarutbildning knuten till programmet. Beslut om programstart har försenats och medel läggs därför 
under rektor för senare beslut. 

4.3 Kompensation lokalkostnader 

Under 2010 togs beslut om att avveckla lokalförsörjningsreserven. De objekt som var beslutade men 
ännu inte var slutförda skulle hanteras i särskild ordning. Kemicentrum hus III är nu slutfört och 
Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola kompenseras därför med 550 tkr 
respektive 450 tkr. Lunds tekniska högskola erhåller kompensation med 2 000 tkr för Arkitektskolan. 

Flytten till Astra Zenecas lokaler kan medföra ökade kostnader för Medicinska fakulteten och även 
andra fakulteter som förlägger verksamhet där. Vidare beredning sker för att klargöra vilka spelregler 
som ska gälla för flytt och om det kommer att bli några ökade kostnader. Reserverat för senare 
fördelning finns 2 000 tkr 2012 och ytterligare 2 000 tkr 2013. 

4.4 Kompensation innovationsverksamhet 

Innovationsverksamheten vid Lunds universitet, LU Innovation, har fått ett årligt anslag om 2 000 tkr 
ur ledningens prioriterade åtgärder. Då denna verksamhet i övrigt finansieras via de 
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universitetsgemensamma kostnaderna läggs från och med 2012 även de 2 000 tkr in i de 
universitetsgemensamma kostnaderna. Områdena kompenseras därför för ökningen genom en ökning 
av anslaget med motsvarande summa. 

4.5 MAX och ESS 

Lunds universitet har årligen bidragit med drygt 20 mnkr ur anslagsmedel (2010 var det 25 mnkr) till 
befintligt Max-lab. Utöver detta har universitetet ökade energikostnader för befintligt Max-lab, ca 5 
mnkr år 2010. De sistnämnda beräknas öka ytterligare pga stigande elpriser I budgeten 2012 finns 
därför 32 000 tkr avsatta för drift och elkostnad vid befintligt Max-lab, och för 2013-2014 finns 
33 000 tkr. Dessa är för tydlighetens skull utbrutna ur ramen för Universitetets särskilda verksamheter. 
I budgetförslaget finns inga kostnader för drift av nuvarande Max-lab fr.o.m. år 2015 då det beräknas 
vara avvecklat. 

Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av kostnaderna för att bygga MAX IV 
(investering). Under 2011 beräknas LU att ha kostnader på ca 10 mnkr. Resterande belopp skjuts på 
framtiden och faller ut som avskrivning from år 2015 när anläggningen tas i drift. Beräknat på 10 års 
avskrivning ger det en kostnad om ca 12 mnkr/år. Möjlighet till längre avskrivningstid utreds. I 
budgetförslaget ingår en avskrivningskostnad om 12 mnkr/år fr.o.m. 2015, vilken eventuellt kan 
förskjutas framåt ett år i tiden. 

Utöver själva byggkostnaden kommer LU att ha kostnader för driften av MAX IV. I de 
planeringsförutsättningar som angavs i förra budgetpropositionen ska LU stå för 50 mnkr/år i 
driftskostnader, men då är 25 mnkr av dessa en transferering av LUs kostnader för drift av nuvarande 
Max-lab. I budgetförslaget ingår 50 mnkr/år fr.o.m. år 2015. Under installationsfasen kommer viss 
driftskostnad i form av hyra och el att uppstå, budgeterat till 15 mnkr år 2013 och 46 mnkr år 2014. 
Dessa kostnader finns inte med i budgetförslaget. Dessutom tillkommer ev kostnader för 
medfinansiering av strålrör, LU har lovat att stå för minst 30 mnkr. Hur dessa ska fördelas internt är 
inte klarlagt. Dessa ev. kostnader finns inte med i budgetförslaget. 

Universitetet har också i uppdrag att bidra till finansieringen av ESS med 550 mnkr under perioden 
2013-2022. I budgetförslaget ingår 55 mnkr/år fr.o.m. år 2013.  

4.6 Medel för olika ändamål som fördelas senare 

2012 har totalt 115 mnkr avsatts för senare fördelning, specificeras nedan. De delposter som ingår är: 
 

• Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Astra Zenecas lokaler (2 018 tkr) 
• Uppbyggnad av forskningsverksamhet kopplad till apotekarutbildningen (1 009 tkr) 
• Avsättning för gemensamma satsningar avseende strategiska forskningsområden (7 533 tkr) 
• Vidareförmedling av strategiska forskningsmedel till andra lärosäten (32 840 tkr) 
• Ledningens prioriterade åtgärder (16 000 tkr) 
• Oförutsett (18 600 tkr) 
• Bättre karriärvägar för forskarutbildade, bl a LUPOD (0 tkr, finansieras ur myndighetskapital 

2012) 
• RQ08-fördelning till genusaspekter och utbildning (5 000 tkr) 
• Kompetensutveckling (0 tkr, finansieras ur myndighetskapital 2012) 
• Ökad synlighet (förbättring av webb), upphör 2013 (2 600 tkr) 
• Satsning på yngre forskare, inkluderar ”fakultetsdelen” för USV, upphör 2014 (25 000 tkr) 
• EU ramprogram 7 och 8, stöd för koordinering av ansökan och projekt (0 tkr, finansieras ur 

myndighetskapital 2012) 
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• Central satsning på Öst- och Sydöstasien (820 tkr) 
• Kompensation till kårerna pga kårobligatoriets upphörande (666 tkr) 
• Strålskydd, medlemsavgifter, risk mm (1 600 tkr) 
• Delfinansiering av akademiska högtider (1 000 tkr) 
• MAX IV: drift och uppbyggnad (0 tkr 2012, påbörjas 2015) 
• ESS (0 tkr 2012, påbörjas 2013) 

 
I Ledningens prioriterade åtgärder ingår satsningar på forskningsinfrastruktur, ökade lokalkostnader, 
utvärdering av forskning RQ13 och innovation och samverkan IQ2014, ledarskapsprogram, 
forskarskola i ämnesdidaktik, utvecklingsmedel för att skapa forskarskola, gränsöverskridande 
verksamhet och LUs 350-årsjubileum. År 2012 finns 16 mnkr avsatta för ledningens prioriterade 
åtgärder, 2013-2015 finns 23 mnkr, och 2016 finns 0 mnkr. 
 
Oförutsedda utgifter såsom engångskostnader i samband med flytt till Astra Zenecas lokaler 
finansieras genom ränteintäkt, vilken 2012 uppgår till 18 600 tkr.  
 
Kompensation till kårerna pga kårobligatoriets upphörande sker enligt överenskommelse med LUS 
med 100 kr per heltidsekvivalent doktorand 2012, med 75 kr 2013 och därefter med 50 kr. Dessutom 
avsätts 500 tkr för doktorandombudsman. 
 
År 2013-2016 finns mellan 142 och 206 tkr avsatta för senare fördelning, se avsnitt 4.7. 

4.7 Sammanfattning av fakultetsanslaget fördelat per område 

Nedan följer en sammanställning av hur fakultetsanslaget år 2012-2016 är fördelat per område (tkr): 

 LTH N J S EHL M K HT USV UB Rektors 
strat fo 
medel 

För 
senare 
fördeln 

2012 361 708 425 705 35 719 108 476 66 347 378 153 18 986 212 662 98 451 16 927 40 000 114 686 

2013 360 208 420 705 35 719 114 476 69 347 376 653 20 986 210 662 99 451 16 927 35 000 166 945 

2014 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 88 051 16 927 35 000 142 303 

2015 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 66 451 16 927 35 000 205 903 

2016 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 66 451 16 927 35 000 184 083 

 
2013: Minskningen för LTH, N, M, HT och rektors strategiska forskningsmedel är en följd av 
omfördelningen till de fakulteterna med låg andel fakultetsmedel i förhållande till GU-anslag. 
Ökningen för S, EHL och K är resultatet av denna omfördelning, medan ökningen för USV är för 
ökade energikostnader på Max-lab. Ökningen av medel för senare fördelning beror på att 
avbetalningen på ESS inleds. 

2014: S får ytterligare ökat anslag pga omfördelningen ovan. Minskningen för USV hänförs till att de 
strategiska forskningsmedlen för det område som finns på USV erhöll medel ett år tidigare än övriga, 
och därmed inte förväntas få några medel 2014. Dock förväntas medlen permanentas och åter 
utbetalas 2015. Minskningen av medel till senare fördelning hänförs till att satsningen på yngre 
forskare upphör. 

2015: Minskningen för USV hänförs till att Max-lab förväntas ha upphört. I stället återfinns denna 
kostnad som senare fördelning till MAX IV, vilket inkluderar en ökad kostnad. 
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2016: Minskningen av medel till senare fördelning hänförs till att ledningens prioriteringar är 
minskade till noll för att komma i balans. 

I fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV medfinansiering om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid 
LUCSUS och Circle om vardera 500 000 kr (enligt beslut Dnr PLAN 2008/46). Motsvarande 
medfinansiering erhålles även för 2012. 

 

5 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 

De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsgemensamma 
verksamheter och Bas-IT och kostnader för universitetsgemensam förvaltning och verksamhetssystem.  

Kostnad för universitetsgemensamma verksamheter och Bas-IT:   255 mnkr  

Kostnad för universitetsgemensam förvaltning och verksamhetssystem:   252 mnkr 
(varav verksamhetssystem                           48,4 mnkr) 
      507 mnkr
   
I tabellen nedan framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna utvecklats över tiden och hur 
förslaget till beslut ser ut 2012. 

 
* Budget/Total kostnad 2010 
** Beräknad ram enligt modell/Total kostnad i delårsbokslutets prognos (nedjusterad med transfereringar) 
För att kunna jämföra utfall i procent mellan åren har justering gjorts för service i Helsingborg som rör brukarna direkt år 2011 och 2012, för 
förändringar mellan direktavsättningar och univ.gem. kostnad gällande utvärdering och studentbostäder. 
 
 
De universitetsgemensamma kostnaderna ökar med 3,5 mnkr exkl. pris- och löneuppräkning som 
uppgår till 0,9 % (4,6 mnkr). I resursfördelningen föreslås också en del justeringar i finansiering 
mellan universitetsgemensamma kostnader och direktavsättningar. Dessa förslag är kostnadsneutrala 
och innebär ingen ökad belastning på områdena utan endast en förändring i finansieringsform. 

• Kvalitetssäkring, 1,3 mnkr flyttas från direktavsättning till universitetsgemensam kostnad 
• Innovation, 2,0 mnkr, ny universitetsgemensam kostnad finansieras genom minskning av 

forskningsanslaget  
• Studentbostäder, 9,0 mnkr, flyttas från universitetsgemensam kostnad till direktavsättning 

inom utbildningsanslaget 

Internrevisionens budget ska fastställas av styrelsen och är en del av de gemensamma kostnaderna. 
Förslaget är att internrevisionens ram 2012 fastställs till 3 512 tkr, vilket är i enlighet med deras 
budgetäskande. Förslaget innebär en ökning av ramen med 350 tkr motsvarande 50 % tjänst. 
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Totalt innebär detta en ökad debitering av områdena för universitetsgemensamma kostnader på 2,75 
mnkr där debiteringen på grundutbildningen minskar med 1,4 mnkr och debiteringen av forskningen 
ökar med 4,15 mnkr. 

I avsnitten 5.1-5.3 beskrivs hur finansiering av de universitetsgemensamma kostnaderna sker uppdelat 
på tre olika poster: 

5.1  Fördelning av universitetsgemensamma kostnader enligt bas lön och drift 

Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive kostnad för CFL och gemensamma 
servicefunktioner vid Campus Helsingborg (se avsnitt 5.2 och 5.3) sker genom basen lön och drift, 
baserad på perioden juli 2010 – juni 2011 

 

Debitering görs från fakulteterna med 476,8 mnkr och kompenseras med 18,4 mnkr med 
grundutbildningsanslag och överföring av centralt myndighetskapital. Netto ökar debiteringen med 3,7 
mnkr jämfört med år 2011 inkl pris- och löneuppräkning med 0,9 % (4,5 mnkr). 

Kompensation för universitetsgemensamma kostnader infördes 2010 efter det att debitering ökat pga. 
att kostnader tidigare varit finansierade via räntor och myndighetskapital. I takt med att subventionen 
minskar ska kostnadsreduceringar ske. Besparingar motsvarande 12 mnkr genomförs på 
universitetsgemensam nivå (6 mnkr har redan genomförts inför 2011). Inför 2012 minskar 
subventionen med ytterligare 6 mnkr till totalt 18,3 mnkr och dessa belastar områdena. Områden och 
institutioner kan själv avgöra om den minskade subventionen ska leda till motsvarande besparingar. 

Under 2013 minskar subventionen med ytterligare 6 mnkr till 12,3 mnkr. Förslaget är att varje nivå 
inom stödverksamheten tar sin proportionella andel i förhållande till budgeterade stödkostnader 2011.  

Förslaget är att sedan genomföra besparing motsvarande ca 12 mnkr. En möjlighet som diskuteras är 
en effektivisering av arbetssätt och organisation inom ekonomi- och personaladministrationen enligt 
förslag i en förstudie som genomförts på uppdrag av förvaltningschefen våren 2011.  

5.2  Centralt funktionsansvar för lokala nät (CFL)  

Universitetet har en gemensam kostnad för CFL enligt beslut i april 2005. Debiteringen uppgår 2012 
till 16,6 mnkr och finansieras genom debitering av brukarna med basen antalet heltidsekvivalenter 
med justering för medicinska fakultetens personal anställda vid universitetssjukhusen i Lund och 
Malmö. Kostnaderna fördelas till områdena enligt nedan (tkr): 

 

 

Universitetsgem kostnader exkl CFL och gem servicefunktioner vid Campus HBG 2012
2012 2011

Område Totalt Totalt Förändr
LTH 121 057 122 120 -1 063
N 58 338 59 836 -1 499
J 11 869 11 469 399
S 48 996 48 894 102
EHL 32 622 31 811 811
M 116 918 113 869 3 049
K 17 801 17 836 -34
HT 41 006 40 317 689
USV 28 242 27 045 1 197
Totalt 476 848 473 197 3 652
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Fördelning av kostnader för CFL LU 2012 

Område År 2012 Jmf 2011 Förändring 

 LTH 4 762 4 866 -103 
 N 2 523 2 503 20 
 J 407 368 39 
 S 1 698 1 693 6 
 EHL 1 096 1 060 36 
 M 2 944 2 942 2 
 K 475 504 -30 
 HT 1 770 1 744 26 
 USV 924 920 4 
 Summa 16 600 16 600 0 

 
5.3  Gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg 

En utredning av de gemensamma servicefunktionerna vid Campus Helsingborg har genomförts under 
2010-2011. Uppdraget till verksamheten i Helsingborg har varit att minska de 
universitetsgemensamma kostnaderna vilket skett med ca 1 mnkr och föreslås uppgå till 9,2 mnkr 
2012. Kostnaderna fördelas till områdena i proportion till löne- och driftkostnader (tkr):  

 

5.4  Utveckling av universitetsgemensamma kostnader 2013-2015 

Målet är att de universitetsgemensamma kostnaderna jämfört med total kostnad för LU året innan ska 
fortsätta att minska och att debiteringen gentemot grundutbildningen ska vara oförändrad eller 
minskad. 

 

6 Åtgärder med anledning av riskanalys 2012 

Universitetsstyrelsen har beslutat att prioritera riskområdena Ledningsprocessen, Hållbara finanser, 
Administrativa system, Utbildning på forskarnivå och Infrastruktur. 2012. Nedan anges befintliga och 
nya/ förbättrade åtgärder för riskområdena. 

  

Fördelning av kostnader för gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg 2012

Område 2012 Jmf 2011 Förändr
LTH 2 339 2 567 -227
N 797 969 -172
J 280 296 -16
S 1 329 1 448 -120
EHL 815 900 -85
M 1 800 1 951 -150
K 565 647 -82
HT 816 904 -88
USV 445 479 -34
Summa (tkr) 9 186 10 161 -975
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6.1 Ledningsprocessen 

Beskrivning av prioriterad risk inom riskområdet: Brist på tydlig och förankrad strategi och 
ledning leder till olika uppfattningar om vart vi är på väg 

Etablerade åtgärder: 
• Strategiska planen som anger vision och mål. Arbete har påbörjats med en förnyad strategisk 

plan (nya/förbättrade åtgärder). 
• Etablerade forum för förankring: rektorsseminarium, dekanrådet (vars möten utökats), 

prefektmöte, UFLG (förvaltningens ledningsgrupp) och rektorsbrev 
• Utrymme för att diskutera aktuella frågor som rör områdena på dekanrådet. 
• Genomförande av kontraktskrivning med prorektor, vicerektorer, prefekter och dekaner. 
• Ledarskapsutbildningar erbjuds. Inom förslaget till ny kompetensförsörjningsplan satsas 

dessutom ytterligare på utbildningar för både akademiska och administrativa ledare (nya/ 
förbättrade åtgärder). 

• Arbetsordning finns. Denna behöver kompletteras med fungerande delegationsordning 
(nya/förbättrade åtgärder). 

• Vidaredelegation från förvaltningschef till sektionschefer finns.  
• Uppdrag och mål anges i sektionernas uppdrag. 

Ytterligare nya/förbättrade åtgärder:  
• Mer tid för universitetsledningen för att träffa områdena. 
• Kontinuerlig bilateral kontakt mellan rektor och dekanerna. 

6.2 Hållbara finanser 

Ur styrelsens beslut: ”Hållbara finanser är en aktuell risk där det inte är säkert att de åtgärder för att 
öka verksamheten som vidtagits har haft effekt. Universitetet har fortfarande en utmaning i att klara av 
att öka verksamheten för att undvika stora positiva resultat samtidigt som en beredskap för minskade 
resurser på lång sikt behövs.” 

Etablerade åtgärder: 
• Budgetdialoger 
• Kvartalsbokslut och prognoser 
• Budgetverktyg (kommer att användas av alla inför 2012-års budget) 
• Kvalitetssäkring av redovisningsmodellen 

Universitetsstyrelsen har den 17 september 2010 gett rektor i uppdrag att göra en långsiktig översyn av 
den ekonomiska styrningen. Översynen handlar både om att samordna pågående arbete och att initiera 
nya förslag. Rektor har beslutat att följande ska genomföras: 

• att utveckla beslutsstöd för att styra och följa upp externfinansierad verksamhet samt att 
initiera eventuella förslag till beslut om förändringar som kan behöva göras i form av 
resursfördelning och redovisningsmodell, detta arbete har arbetsnamnet ”affärsmodellen”, 

• att fortsätta utredningsarbetet med principer för fördelning av fakultetsmedel, 
• att ta fram underlag för utveckling av budgetering för att nå verksamhetsuppdrag samt 

utveckling av verktyg för att prognostisera och följa upp medfinansiering,  
• att ta fram underlag för utveckling av resultathantering, samt förbättringar avseende 

verksamhetsuppföljningen (ekonomi och verksamhet), samt 
• att utreda och ta fram förslag till internhyressystem. 

Av ovanstående åtgärder har utredningsarbetet avseende principer för fördelning av fakultetsmedel 
avslutats och ett nytt periodiseringsverktyg tas i drift vid årsskiftet. Övriga åtgärder är såsom det anges 
i beslutet långsiktiga och kommer att pågå även under 2012. 
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6.3 Administrativa system 

Prioriterad risk: Otillräcklig implementering och förnyelse av systemstöd vilket riskerar leda till 
ineffektivitet då systemstöd och arbetssätt inte överensstämmer.  

Etablerade åtgärder: 
• Systemägare- och systemförvaltarmodell finns och utbildningar har skett av systemägare och 

systemförvaltare 
• Etablering av universitetsgemensam samordningsgrupp (SamIT-gruppen) med uppdrag att 

bevaka utbildningens och forskningens behov inom IT-området, inklusive system samt 
administrativa behov av IT-stöd. 

• KUBEN är infört med rapporter som visar personal-, utbildnings-, och ekonomidata. 

Planerade åtgärder 
• Kontinuerlig vidareutveckling av rapporter i KUBEN (fokus 2011: ledningsrapporter och 

utbildningsrapporter) 
• Rekrytering av en IT-strateg för bättre stöd till systemägare och systemförvaltare samt med 

helhetssyn över administrativa stödsystem 
• Förbättrad samordning och förankring på områdesnivå via SamIT-gruppen 

6.4 Utbildning på forskarnivå 

Ur styrelsens beslut: Under platsbesöket av de kritiska vännerna i EQ11 framkom att utbildning på 
forskarnivå är ett område som behöver utvecklas ytterligare. Det har även beslutats att avveckla 
utbildningsbidrag för utbildning på forskarnivå och konsekvenserna av detta beslut kräver 
uppmärksamhet.  

Tidigare var ansvaret för utbildning på forskarnivå fastställt i lagstiftningen, men med den avreglering 
som tillkommit i samband med den nya högskoleförordningen beslutar varje lärosäte hur man ska 
hantera utbildning på lärosätesnivå. Den nuvarande organisationen omfattar ett universitetsgemensamt 
råd för forskarutbildning och ett fortsatt tydligt ansvar för respektive område. I förslaget till 
arbetsordning ersätts rådet för forskarutbildning med en utbildningsnämnd som ska ha hand om alla 
utbildningsnivåer.  

Ytterligare åtgärder för att hantera riskerna på utbildning på forskarnivå kan presenteras när den nya 
organisationen har beslutats och påbörjat sitt arbete (senast 30 juni 2012). 

Etablerade åtgärder 
• Policy för utbildningen på forskarnivå dnr IA 29/50392005.  
• Antagningsordning avseende utbildningen på forskarnivå dnr I G 9 6251/2004 
• Handlingsplan för kvalitetsarbetet i utbildning på forskarnivå. Resurser behöver dock tillföras 

för att kunna genomföra åtgärderna (önskvärd åtgärd) 
• Rapport till rektor med anledning av resultaten av doktorandbarometern, handledarbarometern 

och alumnundersökningen som presenterades 2008 och med anledning av handlingsplanen för 
kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå 2009-2010 

6.5 Forskningsinfrastruktur 

Ur styrelsens beslut: De stora infrastruktursatsningarna som är aktuella, särskilt ESS, MAX IV och 
Ideon Medicon Village, har stor påverkan på universitetets framtida verksamhet och ekonomi Det är 
viktigt att universitetet använder de möjligheter som dessa forskningsanläggningar skapar samtidigt 
som svårigheter och utmaningar hanteras. Dessutom har finansieringen av mellanstor 
forskningsinfrastruktur förändrats vilket påverkar universitetets totala arbete med att tillse god 
forskningsinfrastruktur. 
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I förslaget till arbetsordning ersätter Forskningsnämnden Rådet för forskningsinfrastruktur.  

Ytterligare åtgärder för att hantera riskerna inom forskningsinfrastruktur kan presenteras när den nya 
organisationen har beslutats och påbörjat sitt arbete (senast 30 juni 2012). 

Ytterligare åtgärder 
• Säkerställa möjligheten att utveckla forskningsinfrastruktur även om denna ännu inte nått upp 

till status av nationell facilitet 
• Fastställa rutiner för att i högsta möjliga mån utnyttja den geografiska närheten till de stora 

nationella/internationella satsningarna(MAX IV och ESS) så att medeldyr utrustning 
nödvändig för att nyttiggöra dessa kan finansieras 

• Avsätta resurser för forskningsinfrastruktursatsningar 

6.6 Medel avsatta för riskåtgärder 

I de universitetsgemensamma kostnaderna finns medel avsatta för pågående och planerade 
åtgärder. För att ge möjlighet att förstärka åtgärderna avsätts ytterligare 1 100 tkr (500 tkr inom 
utbildning och 600 tkr inom forskning). Beslut om fördelning av dessa medel fattas av rektor, se 
avsnitt 3.7 och 4.6.  
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Beslut 
Styrelsen har beslutat om att-sats 1-6, 8-23 den 7 oktober och att-sats 7 den 11 november. 
 

1. att ge områdena i uppdrag att i samband med totalbudgeten inkomma med fastställda planer 
som visar hur målen för myndighetskapitalet kan uppnås senast 2014-12-31 

2. att ge områdena i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget för 
LU vid sammanträdet i februari 

3. att godkänna att 20 mnkr tillförs kostnadsställe 809269 (LU gemensamt) inom verksamhetsgren 
forskning från Naturvetenskapliga fakulteten 

4. att godkänna att 20 mnkr tillförs Naturvetenskapliga fakulteten från kostnadsställe 809269 (LU 
gemensamt) inom verksamhetsgren utbildning 

5. att  ge områdena och förvaltningen i uppdrag att i budgeten för 2012 inkludera åtgärder med 
anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna och genomförd 
riskanalys 

6. att fastställa resursfördelningen för 2012 inom utbildning enligt bilaga 1 

7. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2013-2015 inom utbildning enligt bilaga 2 

8. att  uppdra till områdena att rapportera effekterna av kvalitetsförstärkningarna inom utbildning 
särskilt beaktande utvecklingen av kontakttiden mellan studenter och lärare 

9. att ge rektor i uppdrag att inför budgetåret 2012 besluta om fördelningen av 36 446 tkr inom 
utbildning enligt avsnitt 3.7) 

10. att fastställa regler för återbetalning vid underproduktion och ersättning för överproduktion av 
grundutbildningsmedel enligt avsnitt 3.5  

11. att fastställa resursfördelningen för 2012 inom forskning enligt bilaga 3 

12. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2013-2016 inom forskning enligt bilaga 4 

13. att ge rektor i uppdrag att inför budgetåret 2012 besluta om fördelningen av 114 686 tkr inom 
forskning (enligt avsnitt 4.6) 

14. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till Universitetets särskilda 
verksamheter (USV) enligt bilagorna 1 och 3. 

15.  att fastställa de universitetsgemensamma kostnaderna 2012 till 510 mnkr, varav 
internrevisionen tilldelas 3 512 tkr  

16. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader 2012 enligt avsnitt 5.1  

17. att  fastställa finansieringen av CFL 2012 enligt avsnitt 5.2   

18. att  fastställa finansieringen för de gemensamma servicefunktionerna vid Campus Helsingborg 
2012 enligt avsnitt 5.3 

19. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna 
exklusive internrevisionen 
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20. att  fastställa den lokala avgiften som ingår i lönebikostnaderna till 2,05 % 2012 

21. att ge rektor i uppdrag att besluta om ändring av lönebikostnaderna om väsentliga förändringar 
sker 

22. att godkänna redovisade åtgärder med anledning av genomförd riskanalys 

23. att i övrigt fastställa de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning 
och stödverksamheter som redovisas ovan 

 



Bilaga 1 Ramar 2012 Utbildning på grund- och avancerad nivå 
Beslutad av universitetsstyrelsen i oktober 2011 
Ramar 2012 - utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per område 

       Skuggat finansieras av myndighetskapital 
            

 
LTH N J S EHL M K HT USV UB NÄLU Sen besl Summa 

Tilldelning 2011 för uppdrag (ej CH o avg) 481 044 124 546 64 142 295 235 155 447 306 462 131 564 140 830 16 168 
   

1 715 438 
Förändrade uppdrag 2 250 

    
7 652 

      
9 902 

Minskning utbyggnad av läkarutbildningen -721 -187 -96 -442 -233 -459 -197 -211 -24 
   

-2 571 
Sänkning av takbeloppet -5 676 

 
-3 318 -2 602 

 
-244 -427 -4 537 -1 197 

   
-18 001 

HSTJ 
  

3 000 7 734 6 219 
  

6 149 311 
   

23 413 
Delsumma: 476 897 124 360 63 728 299 924 161 433 313 411 130 940 142 231 15 258 

   
1 728 181 

Pris och lön på uppdrag 0,9% 4 292 1 119 574 2 699 1 453 2 821 1 178 1 280 137 
   

15 554 
Delsumma efter PLO: 481 189 125 479 64 301 302 624 162 886 316 231 132 118 143 511 15 395 

   
1 743 734 

Meteorologi 
 

961 
          

961 
Apotekarutbildningen 

           
4 446 4 446 

Lärarutbildningen 
          

8 732 
 

8 732 
Förändring CH jmf uppdrag 2010 7 554 

 
2 724 -3 012 

   
1 893 

    
9 158 

Delsumma kapitalfinansierat innan PLO 7 554 961 2 724 -3 012 
   

1 893 
  

8 732 4 446 23 297 
Pris och lön på kapital 0,9% 68 9 25 -27 

   
17 

  
79 40 210 

Delsumma efter PLO: 7 622 970 2 749 -3 039 
   

1 910 
  

8 811 4 486 23 507 

              Studieavgiftsfinansierade platser 5 130 1 755 1 020 2 400 2 710 2 062 570 545 900 
   

17 092 
Pris och lön på kapital 0,9% 46 16 9 22 24 19 5 5 8 

   
154 

Studieavgifter efter PLO: 5 176 1 771 1 029 2 422 2 734 2 081 575 550 908 
   

17 246 

              Summa uppdrag och kapital: 493 987 128 219 68 079 302 006 165 620 318 312 132 693 145 970 16 303 
 

8 811 4 486 1 784 487 

              Fin av omförd senare beslut o gem fin -12 869 -3 340 -1 774 -7 868 -4 315 -8 293 -3 457 -3 803 -425 
 

-230 -117 -46 489 
Ssk tilldelning enl RB 

 
1 298 

      
25 981 

   
27 279 

Totalt 481 118 126 177 66 305 294 138 161 306 310 019 129 236 142 167 41 859 
 

8 581 4 369 1 765 276 
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  LTH N J S EHL M K HT USV UB NÄLU Sen besl Summa 
Kompensation för byte till prislappar              1 000           1 000 
Kompensation universitetsgem kostnader 4 671 1 280 619 3 007 1 818 3 180 1 329 1 643 813       18 360 
Fin UB och del av USV                 20 454 5 642     26 097 
Kårobligatoriet                       4 651 4 651 
Extra tilldelning SAS-kurser       441 87     1 168         1 696 
Jiddisch               200         200 
Stimulansmedel                           
Internationalisering                           
- varav hst utresande och inresande 1 968 632 868 1 007 2 220 274 95 923 12       8 000 
- varav personalmobilitet 80 425 0 226 79 36 18 69 66       1 000 
Lärar och medarbetarskap                           
- varav högskolepedagogisk utbildning 480 330   150 110 160 160 240 10       1 640 
- varav kompetensutveckling                         0 
Kvalitetssäkring  200 200   200   200             800 
Gränsöverskridande                           
- varav Erasmus Mundus 200 100     100 100     100       600 
- varav Nordic Master           65   65         130 
- varav övriga Joint Programmes       150     50 50         250 
                            
Resor och merkostnader Helsingborg                       5 000 5 000 
Komp för studentbostäder utbytesstud                       9 000 9 000 
Senare beslut                           
Riskåtgärder                       500 500 
Strategiska utbildningssatsningar                       5 725 5 725 
Kvalitetssäkring efter EQ11                       6 000 6 000 
Studentförsäkringar                       200 200 

Medl avg mm (tidigare ur ledningens disp)                       1 000 1 000 
Totalsumma 488 717 129 144 67 792 299 319 165 720 314 034 131 889 146 526 63 315 5 642 8 581 36 446 1 857 126 
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Bilaga 2. Ramar 2013-2014 Utbildning på grund- och avancerad nivå 
 
Ramar 2013 - utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per område 
Skuggat finansieras av myndighetskapital               

  LTH N J S EHL M K HT USV UB NÄLU Sen besl Summa 
Tilldelning 2012 för uppdrag (ej kapital) 481 189 125 479 64 301 302 624 162 886 316 231 132 118 143 511 15 395       1 743 734 
Förändrade uppdrag 4 500     -3 039   5 316     300   1 060   8 137 
Minskning utbyggnad av läkarutbildningen -695 -182 -96 -425 -233 -448 -187 -205         -2 471 
Sänkning takbelopp i förh till betalande -12 641 -4 325 -2 513 -5 914 -5 563 -5 082 -1 405 -1 340 -2 218       -41 001 
Sänkning nollpoängare -8 443 -6 775 -573 -6 885 -6 219 -1 365 -1 178 -6 407 -156       -38 001 
HSTJ 2 327   8 641 22 277 17 912 224 13 17 712 895       70 001 
Delsumma innan PLO: 466 237 114 197 69 760 308 638 168 783 314 876 129 361 153 270 14 216   1 060   1 740 399 
Kompensation för nollpoängare   6 755                     6 755 
Apotekarutbildningen                       4 446 4 446 
Lärarutbildningen                     15 125   15 125 
Förändring CH jmf uppdrag 2010 7 622   2 749         1 910         12 281 
Studieavgiftsfinansierade platser 6 840 2 340 1 360 3 200 3 010 2 750 760 725 1 200       22 185 
Delsumma kapitalfinansierat innan PLO: 14 462 9 095 4 109 3 200 3 010 2 750 760 2 635 1 200   15 125 4 446 60 792 
Summa uppdrag och kapital:  480 699 123 292 73 869 311 838 171 793 317 626 130 121 155 905 15 416   16 185 4 446 1 801 191 
Fin av omförd senare beslut o gem fin -12 160 -3 119 -1 869 -7 888 -4 346 -8 035 -3 292 -3 944 -390   -409 -112 -45 563 
Ssk tilldelning enl RB   1 297             25 981       27 278 
Totalt 468 540 121 470 72 000 303 949 167 447 309 592 126 830 151 962 41 007   15 776 4 334 1 782 906 
Kompensation universitetsgem kostnader                       12 000 12 000 
Fin UB och del av USV                 18 454 5 642     24 097 

Kårobligatoriet                       3 945 3 945 
Extra tilldelning SAS-kurser                       1 696 1 696 
Jiddisch                       200 200 
Resor och merkostnader Helsingborg                       5 000 5 000 
Komp för studentbostäder utbytesstud                       9 000 9 000 
Stimulansmedel                       14 200 14 200 
Senare beslut                       7 425 7 425 
Totalsumma 468 540 121 470 72 000 303 949 167 447 309 592 126 830 151 962 59 462 5 642 15 776 57 800 1 860 469 
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Ramar 2014 - utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per område                   
Skuggat finansieras av myndighetskapital           

 
              

 
LTH N J S EHL M K HT USV UB NÄLU Sen besl Summa 

Tilldelning 2013 för uppdrag (ej kapital) 466 237 114 197 69 760 308 638 168 783 314 876 129 361 153 270 14 216   1 060   1 740 399 
Förändrade uppdrag 4 500         3 066         2 121   9 687 
Minskn utbyggn läkarutb o e-förvaltn -1 357 -332 -203 -898 -491 -917 -377 -446 -41       -5 063 
Delsumma innan PLO: 469 380 113 864 69 557 307 739 168 292 317 026 128 985 152 824 14 175   3 181   1 745 023 
Kompensation för nollpoängare   6 755                     6 755 
Apotekarutbildningen                       9 039 9 039 
Lärarutbildningen                     22 625   22 625 
Förändring CH jmf uppdrag 2010 7 622   2 749         1 910         12 281 
Studieavgiftsfinansierade platser 6 840 2 340 1 360 3 680 3 010 2 750 760 725 1 200       22 665 
Delsumma kapitalfinansierat innan PLO: 14 462 9 095 4 109 3 680 3 010 2 750 760 2 635 1 200   22 625 9 039 73 365 
Summa uppdrag och kapital:  483 842 122 959 73 666 311 419 171 302 319 776 129 745 155 459 15 375   25 806 9 039 1 818 388 
Fin av omförd senare beslut o gem fin -11 467 -2 914 -1 746 -7 381 -4 060 -7 579 -3 075 -3 684 -364   -612 -214 -43 096 
Ssk tilldelning enl RB   1 297             25 981       27 278 
Delsumma 472 375 121 342 71 920 304 039 167 242 312 197 126 670 151 775 40 991   25 194 8 825 1 802 571 
Fin UB och del av USV                 16 694 5 642     22 336 

Kårobligatoriet                       3 239 3 239 
Extra tilldelning SAS-kurser                       1 696 1 696 
Jiddisch                       200 200 
Resor och merkostnader Helsingborg                       5 000 5 000 
Komp för studentbostäder utbytesstud                       9 000 9 000 
Stimulansmedel                       14 200 14 200 
Senare beslut                       7 425 7 425 
Totalsumma 472 375 121 342 71 920 304 039 167 242 312 197 126 670 151 775 57 685 5 642 25 194 49 584 1 865 666 
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Ramar 2015 - utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per område               
Skuggat finansieras av myndighetskapital         

 
              

  LTH N J S EHL M K HT USV UB NÄLU Sen besl Summa 
Tilldelning 2014 för uppdrag (ej kapital) 469 380 113 864 69 557 307 739 168 292 317 026 128 985 152 824 14 175   3 181   1 745 023 
Förändrade uppdrag 4 500         -584             3 916 
Delsumma: 473 880 113 864 69 557 307 739 168 292 316 442 128 985 152 824 14 175   3 181   1 748 939 
Apotekarutbildningen                       9 932 9 932 
Lärarutbildningen                     29 625   29 625 
Förändring CH jmf uppdrag 2010 7 622   2 749         1 910         12 281 
Studieavgiftsfinansierade platser 6 840 2 340 1 360 3 680 3 010 2 750 760 725 1 200       22 665 
Delsumma kapitalfinansierat innan PLO: 14 462 2 340 4 109 3 680 3 010 2 750 760 2 635 1 200   29 625 9 932 74 503 
Summa uppdrag och kapital:  488 342 116 204 73 666 311 419 171 302 319 192 129 745 155 459 15 375   32 806 9 932 1 823 442 
Fin av omförd senare beslut o gem fin -11 542 -2 746 -1 741 -7 360 -4 049 -7 544 -3 066 -3 674 -363   -775 -235 -43 096 
Ssk tilldelning enl RB   1 297             25 981       27 278 
Delsumma 476 801 114 755 71 925 304 059 167 253 311 648 126 678 151 785 40 992   32 031 9 697 1 807 625 
Fin UB och del av USV                 16 694 5 642     22 336 

Kårobligatoriet                       3 239 3 239 
Extra tilldelning SAS-kurser                       1 696 1 696 
Jiddisch                       200 200 
Resor och merkostnader Helsingborg                       5 000 5 000 
Komp för studentbostäder utbytesstud                       9 000 9 000 
Stimulansmedel                       14 200 14 200 
Senare beslut                       7 425 7 425 
Totalsumma 476 801 114 755 71 925 304 059 167 253 311 648 126 678 151 785 57 686 5 642 32 031 50 457 1 870 720 
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Bilaga 3 Ramar 2012 Forskning och forskarutbildning 
Beslutad av universitetsstyrelsen i oktober 2011 
Ramar 2012 - Forskning och forskarutbildning uppdelat per område, 
 

  LTH N J S EHL M K HT USV UB 

Rektors 
strat fo 
medel 

För 
senare 
fördeln Summa 

Ram 2011 exkl Strat fo & Max-lab 330 175 398 296 33 354 107 368 62 670 291 807 15 622 210 490 55 158 16 776 40 000   1 561 718 
Hyreskonsekvenser 2 450 550                 

 
2 000 5 000 

Ökat anslag (GU, apotekar, körvet)     2 000   3 000 
 

3 170   -670   
 

1 000 8 500 
Pris och löneomräkning 0,9 % 2 994 3 590 318 966 591 2 626 169 1 894 490 151 

 
27  13 817 

LU Innovation 439 526 47 142 87 385 25 278 72   
 

  2 000 
Strategiska forskningsmedel 25 650 22 743       83 334     11 400   

 
7533 150 660 

Strat fo för vidareförmedling                     
 

32 840 32 840 
Summa 361 708 425 705 35 719 108 476 66 347 378 153 18 986 212 662 66 451 16 927 40 000 43 400 1 774 535 
                      

 
    

För senare fördelning                     
 

71 286 71 286 
Max-lab total driftskostn, el                 32 000     

 
32 000 

MAX IV                       
  ESS                       
  Totalt 361 708 425 705 35 719 108 476 66 347 378 153 18 986 212 662 98 451 16 927 40 000 114 686 1 877 821 
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Bilaga 4 Ramar 2013-2016 Forskning och forskarutbildning 
Beslutade av universitetsstyrelsen i oktober 2011 
 
Ramar 2013 - Forskning och forskarutbildning uppdelat per område, 

  LTH N J S EHL M K HT USV UB 

Rektors 
strat fo 
medel 

För 
senare 
fördeln Summa 

Ram 2012 exkl Strat fo & Max-lab 336 058 402 962 35 719 108 476 66 347 294 819 18 986 212 662 55 051 16 927 40 000 3 027 1 591 035 
Hyreskonsekvenser                     

 
2 000 2 000 

Omfördelning/ökat anslag -1 500 -5 000   6 000 3 000 -1 500 2 000 -2 000     -5 000 1 000  -3 000 
Strategiska forskningsmedel 25 650 22 743       83 334     11 400   

 
7533 150 660 

Strat fo för vidareförmedling                     
 

32 840 32 840 
Summa 360 208 420 705 35 719 114 476 69 347 376 653 20 986 210 662 66 451 16 927 35 000 46 400 1 773 535 
                      

 
    

För senare fördelning                       65 545 65 545 
Max-lab                 33 000     

 
33 000 

MAX IV                       
  ESS                       55 000 55 000 

Totalt 360 208 420 705 35 719 114 476 69 347 376 653 20 986 210 662 99 451 16 927 35 000 166 945 1 927 079 
 
Ramar 2014 - Forskning och forskarutbildning uppdelat per område, 

  LTH N J S EHL M K HT USV UB 

Rektors 
strat fo 
medel 

För 
senare 
fördeln Summa 

Ram 2013 exkl strat fo & Max-lab 334 558 397 962 35 719 114 476 69 347 293 319 20 986 210 662 55 051 16 927 35 000 6 027  1 590 035 
Omfördelning/ökat anslag       2 000   

 
        

 
1 000  3 000 

Strategiska forskningsmedel 25 650 22 743       83 334     
 

  
 

6933 138 660 
Strat fo för vidareförmedling                     

 
32 840 32 840 

Summa 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 55 051 16 927 35 000 46 800 1 764 535 
                      

 
    

För senare fördelning                       40 503 40 503 
Max-lab                 33 000     

 
33 000 

MAX IV                       
  ESS                       55 000 55 000 

Totalt 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 88 051 16 927 35 000 142 303 1 893 038 
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Ramar 2015 - Forskning och forskarutbildning uppdelat per område, 

  LTH N J S EHL M K HT USV UB 

Rektors 
strat fo 
medel 

För 
senare 
fördeln Summa 

Ram 2014 exkl strat fo & Max-lab 334 558 397 962 35 719 116 476 69 347 293 319 20 986 210 662 55 051 16 927 35 000 7 027  1 593 035 
Ökat anslag           

 
        

 
1000  1 000 

Strategiska fo-medel enl 2013 25 650 22 743       83 334     11 400   
 

7533 150 660 
Strat fo för vidareförmedl enl 2013                     

 
32 840 32 840 

Summa 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 66 451 16 927 35 000 48 400 1 777 535 
                      

 
    

För senare fördelning                       40 503 40 503 
Max-lab                 

 
    

  MAX IV                       62 000 62 000 
ESS                       55 000 55 000 
Totalt 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 66 451 16 927 35 000 205 903 1 928 011 

 
Ramar 2016 - Forskning och forskarutbildning uppdelat per område 

  LTH N J S EHL M K HT USV UB 

Rektors 
strat fo 
medel 

För 
senare 
fördeln Summa 

Ram 2015 exkl strat fo & Max-lab 334 558 397 962 35 719 116 476 69 347 293 319 20 986 210 662 55 051 16 927 35 000 8 027 1 594 035 
Ökat anslag           

 
        

 
1000  1 000 

Strategiska fo-medel enl 2013 25 650 22 743       83 334     11 400   
 

7533 150 660 
Strat fo för vidareförmedl enl 2013                     

 
32 840 32 840 

Summa 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 66 451 16 927 35 000 49 400 1 778 535 
                      

 
    

För senare fördelning                       17 683 17 683 
Max-lab                 

 
    

  MAX IV                       62 000 62 000 
ESS                       55 000 55 000 
Totalt 360 208 420 705 35 719 116 476 69 347 376 653 20 986 210 662 66 451 16 927 35 000 184 083 1 913 218 
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