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Rekrytering av rektor och prorektor för Lunds universitet fr o m 
1 januari 2021 


Styrelsen ska vid sammanträde 2019-12-13 fatta beslut om kravprofil för rektor fr 
om 1 januari 2021. Inför detta ska styrelsen vid sammanträdet 2019-10-23 
diskutera vilka frågor som ses som viktiga framtidsfrågor för Lunds universitet och 
som en ny rektor förväntas driva och hantera. Styrelsen ska även diskutera vad som 
bör ingå i kravprofilen för i första hand rektor. Dock är det bra om även 
diskussionen även inbegriper hur styrelsen ser på samarbetet mellan rektor och 
prorektor och lite tankar kravprofilen även för prorektor.  


Tanken är att styrelsen först diskuterar i tre mindre grupper och sedan går igenom 
och diskuterar gemensamt.  


Som bakgrundsinformation bifogas kravprofiler för rektor från 2008 och 2014 
samt exempel på kravprofiler från några större lärosäten i Sverige. 
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Universitetsstyrelsen 


Kravprofil för rektor 


Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av 
världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte.  
Här finns 47 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och 
Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld 
och människors villkor. 


Lunds universitet söker rektor 


I en tid av betydande framgångar och avgörande utmaningar söker vi en ny 
rektor som med ett gott ledarskap kan samla krafterna och leda vårt 
universitet framåt. Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som under 
senare år genomgått en kraftig expansion. Fortsatt samverkan med 
näringsliv och övriga samhället, nationellt och internationellt, är av 
avgörande betydelse för Lunds universitets framtid som ett universitet i 
världsklass.  


Rektor har, i samarbete med prorektor, det övergripande ansvaret för hela 
universitetet och svarar under universitetsstyrelsen för ledningen av 
verksamheten. I detta ligger också att ta initiativ till förnyelse och 
förändringar. Rektor ska såväl strategiskt som operativt leda universitetet 
mot uppsatta mål och utveckla universitetets internationella roll. 


Framtida utmaningar innefattar bland annat att fortsätta det påbörjade 
arbetet med forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet, det europeiska 
projektet ESS och den digitala utvecklingen som öppnar nya former för 
utbildningen. Detta samtidigt som vi bevarar och framförallt utvecklar den 
bredd och det djup i forskning och utbildning som präglar vårt universitet. 


Kvalifikationer


Den som anställs som rektor ska ha den vetenskapliga och pedagogiska 
kompetens som föreskrivs för anställning som professor eller lektor. Även i 
övrigt ska rektor uppfylla behörighetskraven för anställning som lektor eller 
professor enligt högskoleförordningen (HF 2 kap 11 §). 
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2014-02-18 


1 
Bilaga 2







 
 
 2 
 


Rektor ska även:  
 


 vara en god ledare och ha visat prov på ett gott ledarskap  


 ha ett vetenskapligt och pedagogiskt förtroende 


 ha förståelse för det breda universitetet och dess varierande 
förutsättningar och förmåga att driva utveckling inom dess skiftande 
verksamheter  


 ha god förmåga att främja universitetets intressen vad gäller 
finansiering av forskning och utbildning  


 ha god förmåga att verka i såväl nationella som internationella 
sammanhang  


 ha god förmåga att förvalta och utveckla ekonomiska och personella 
resurser i en större akademisk organisation 


 ha god förmåga att arbeta med arbetsmiljö-, jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor 


 ha god förmåga att engagera, motivera och samverka med 
medarbetare och studenter  


 ha hög personlig integritet  


 ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket 


 


  
 















Kravprofil
Kravprofil för rekrytering av rektor för Uppsala universitet 2017
(Beslutad av konsistoriet 2017-03-20)


Bakgrund
Rektor


• är professor med god förankring i det nationella och internationella forskarsamhället och med god 
kännedom om akademin, statlig verksamhet och samhället i övrigt


• har aktivt och framgångsrikt arbetat med såväl forskning som utbildning på grund-, avancerad- och 
forskarnivå samt samverkat med det omgivande samhället


• har gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap samt besitter visionär förmåga och kan omsätta 
visioner i handling


• har ett dokumenterat engagemang i frågor som rör universitetets övergripande roll i samhället


Ledarskap
Rektor har förmåga att


• Samla hela universitetet genom att visa ett tydligt och inspirerande ledarskap baserat på hög 
personlig integritet, omdöme, ett etiskt förhållningssätt, civilkurage och beslutskraft


• värna om kollegiala processer och akademisk frihet
• förankra, genomföra och följa upp fattade beslut
• arbeta för en god arbetsmiljö på hela universitetet och att lika villkor och lika behandling främjas
• värna ett brett studentinflytande på alla nivåer, föra en aktiv dialog med studenternas och 


doktorandernas företrädare samt ha ett engagemang för universitetets studenter och doktorander 
både i utbildning och studentliv


• etablera och fördjupa relationer och kontakter med för universitetet viktiga aktörer regionalt, 
nationellt och internationellt


• vara en såväl framträdande som opinionsdrivande person så att universitetet är aktivt i den offentliga 
debatten


• vara en rektor som är väl synlig för anställda, studenter och doktorander och som vågar ta initiativ 
till förnyelse och förändring när behov finns


Processen för kravprofilen


• 3 feb möte med hörandeförsamlingens PO-grupp
• 6 feb möte i rekryteringsgruppen
• 10 feb skickas kravprofilen till konsistoriet
• 17 feb beslut i konsistoriet om att skicka kravprofilen på remiss
• kravprofilen på remiss till hörandeförsamlingen
• 14 mars möte i hörandeförsamlingen
• 17 mars möte i rekryteringsgruppen
• 20 mars: extra konsistoriemöte för beslut om kravprofilen


Page 1 of 1Kravprofil - Uppsala universitet
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KRAVPROFIL / EXTERN ANNONS
Göteborgs universitet har ca 6000 anställda och 37000 studenter. Universitetet kännetecknas av sin omfattande 
verksamhet, vetenskapliga bredd och ett gott söktryck från studenterna både nationellt och internationellt.   
Universitetet har en bred och framgångsrik forskning, ett mångvetenskapligt samarbete och en stark koppling mellan 
forskning och utbildning. 
En aktiv samverkan med flera aktörer i Sverige och internationellt kring fem olika cluster skapar goda förutsättningar för ett 
aktivt samspel med det omgivande näringslivet och samhället. Samarbetet med Chalmers kan särskilt framhållas. 
 
Göteborgs universitets vision 2020 är: 


”Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat 
samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.” 


Några fokusområden för den nya rektorn är: 


Att skapa de bästa förutsättningarna för forskning och undervisning i kompletta akademiska  
miljöer 
Att skapa en miljö som gynnar vetenskapligt kunskapssökande och öppen diskussion 
Att utveckla GU:s samverkan med det omgivande samhället på alla nivåer 
Att stärka GU:s konkurrenskraft internationellt, nationellt och lokalt 
Att utveckla GU:s vision tillsammans med universitetets medarbetare och studenter 
Att utveckla samverkan mellan GU:s olika fakulteter för att skapa en mer effektiv, kreativ och 
attraktiv miljö för forskare, lärare, studenter och övrig personal 
Att främja jämställdhet, mångfald och hållbarhet 
 


Behörighet 


”Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för 
anställning som professor eller lektor” (2 kap 11 § HF). 
 


Bakgrund och erfarenhet: 


Följande krav ställs på den nya rektorn för Göteborgs universitet: 


Dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning av hög kvalitet 
Erfarenhet av akademiskt ledarskap inklusive samarbete med såväl studentorganisationer 
som fackliga organisationer 
God kännedom om det nationella högskolesystemet 
Nationella och gärna internationella kontakter inom akademi, samhälle och näringsliv 
Erfarenhet av att leda och driva kvalitets- och utvecklingsarbete 


 
Det är meriterande att ha: 
  


Professorskompetens 
Internationell erfarenhet 
Erfarenhet av ledarskap från andra miljöer än akademin 
Erfarenhet av arbete med jämställdhet, mångfald och hållbarhet 
Erfarenhet av att attrahera större forskningsanslag och annan extern finansiering 







Personliga egenskaper 


Samarbetsförmåga och inkluderande arbetssätt 
Uttalad förmåga till kommunikation internt och externt  
Integritet 
Hög arbetskapacitet, strukturerad och uthållig 
Förmåga att fatta och genomföra beslut i en akademisk miljö 
Entusiasmerande 
Tydlig och drivande 
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska 


 


BEFATTNING 
Rektor är universitetets chef och leder dess verksamhet. Rektor är därmed myndighetschef. Rektor är 
direkt underställd styrelsen och dess ordförande och ansvarar för att verkställa styrelsens beslut. 


PLACERING    
Göteborg 
 
ERBJUDANDE 
Som rektor för Göteborgs universitet leder du ett stort universitet med bredd och mångfald i 
internationell klass. Dynamik, framåtanda, forskning i världsklass och utbildning med både djup och 
bredd kännetecknar ett av Sveriges största lärosäten.  
 
Övrigt: 
Förordnande om 6 år med möjlighet till förlängning. 
 
Ansökan 
 
Din kortfattade ansökan med CV och personligt brev skickar du till…….. senast den 15 september 
2016. 
För frågor kontakta 
  
Ordförande Cecilia Schelin Seidegård… 
Fackliga representanter: 
 
 
Göteborgs universitet samarbetar i denna rekrytering med SOURCE. 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ann Peyron Östlund, tel 
0708- 78 42 26 eller Sofia Rasmusson, tel 0705-080328 
 
 
 







 


Umeå universitet, 901 87 Umeå 
akademisekreterare 
Daniel Andersson 
090-786 99 11 
daniel.andersson@adm.umu.se 
 


Beslut 
Datum: 2015-06-04 
Dnr: AN 2.2.1-316-15 


Sid 1 (2) 


 


Kravprofil för rekrytering av rektor 


 
Föredragande  
Ordförande Lennart Evrell 
 
Bakgrund 
Rekryteringskommittén för utseende av ny rektor har i uppdrag att utarbeta förslag på 
kravprofil för rektor och förelägga universitetsstyrelsen förslag för beslut i enlighet med 
fastställd tidsplan. Föreliggande dokument utgör detta förslag.  
 
Processen att utse ny rektor, samt behörighet för befattningen utgår från Högskole-
förordningen (SFS 1993:100), Umeå universitets arbetsordning (FS 1.1.2-20-14) samt 
universitetsstyrelsen beslut den 16 april 2015 Process för rekrytering av rektor (AN 2.2.1-
316-15). 
 
Förslaget har utarbetats i samråd med hörandeförsamlingens presidium (ordförande, vice 
ordförande och sekreterare). 


Beslut 
Universitetsstyrelsen fastställer kravprofil för rekrytering av rektor i enlighet med 
nedanstående lydelse. 


Kravprofil 
Umeå universitet har en stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet. 
Här finns ett samspel mellan forskning, utbildning och samverkan som utmanar gränser. 
Dessutom spelar universitetet en central roll i regionens utveckling. Universitetets ambition 
är att ytterligare stärka sin ställning och vidareutveckla sig som ett internationellt 
framstående forsknings- och utbildningsuniversitet. Vi söker därför en ny rektor som kan 
leda universitetet mot en sådan utveckling. 


Rektor leder det övergripande arbetet vid universitetet och är universitetets främste 
företrädare inåt och utåt.  Rektor ansvarar för att utveckla strategier och verksamhetsplaner 
och ta initiativ till förnyelse och förändring.  


Ett grundkrav för rektor vid Umeå universitet är mycket hög vetenskaplig kompetens samt 
god erfarenhet av kvalificerat akademiskt ledarskap. Sökande ska även ha omfattande 
erfarenhet av utbildningsfrågor. 


Kvalifikationer  
Rektor ska: 


• vara professor och väl förankrad i forskarsamhället, såväl internationellt som 
nationellt,  


• ha god kännedom om akademi, stat och samhället i övrigt, 
• ha gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap samt besitta förmågan att omsätta 


visioner i handling,  







 


Umeå universitet, 901 87 Umeå 
akademisekreterare 
Daniel Andersson 
090-786 99 11 
daniel.andersson@adm.umu.se 
 


Beslut 
Datum: 2015-06-04 
Dnr: AN 2.2.1-316-15 


Sid 2 (2) 


 


• ha visat på ett tydligt ledarskap baserat på hög integritet och mod, vilket innefattar 
besitta såväl beslutskraft som förmåga att förankra, genomföra och följa upp fattade 
beslut,  


• ha god förmåga att hävda universitetets intressen vad gäller prioritering och 
finansiering av forskning, utbildning och samverkan, 


• ha förmåga att leda universitetets arbete för lika villkor, ökad mångfald och en god 
arbetsmiljö. 


 
Därutöver bör rektor: 


• ha förståelse för det breda universitets skiftande verksamheter och varierande 
förutsättningar, 


• stärka Umeå universitets ställning som framstående lärosäte såväl internationellt 
som nationellt, 


• vidareutveckla Umeå universitet som en attraktiv arbetsplats för studenter och 
anställda samt på ett förtroendefullt sätt samverka med dessa. 


 
 


 


 


Expediering 
Rekryteringskommittén 
Fakultetsledningar 
Fackliga huvudorganisationer 
Studentkårer 
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I följande PM har tabellen avseende ramjusteringar (sidan 4) ersatts med en 
ny tabell som omfattar en längre tidsperiod, innehåller fler poster och en 
högre totalsumma. I övrigt är innehållet i PM:et oförändrat. 


 
 


Redovisning av vissa lokalkostnader vid Lunds universitet 


Universitetsstyrelsen beslutade den 26 april 2019 att uppdra åt rektor ”att 
återkomma senast till styrelsens sammanträde i oktober med en förbättrad 
redogörelse för vilka gemensamma medel som allokerats till hyresökningar”. 
Följande PM är ett svar på det uppdraget. I PM:et redovisas hur den s.k. 
lokalförsörjningsreserven, nuvarande lokalfond samt gemensamma medel till 
Medicon Village har fördelats till de olika verksamheterna vid universitetet.  


Vid samma styrelsemöte lyftes även ”behovet av en tydlig genomgång av de 
pågående och planerade byggprojekten och det totala finansieringsbehovet dessa 
kommer att innebära för LU. Vilka omprioriteringar ska göras för att finansiera 
ökade hyror med beaktande av att vi inte kan räkna med ökade anslag.” En muntlig 
genomgång kommer att presenteras på styrelsemötet som till delar möter denna 
önskan. Hur framtida omprioriteringar ska göras för att finansiera de ökade 
hyrorna går dock ännu inte att ge ett heltäckande svar på. En redovisning av 
pågående och planerade byggprojekt kommer även att presenteras årligen för 
styrelsen genom en lokalförsörjningsplan.  
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Bakgrund  
När staten förändrade sin styrmodell och resurstilldelningssystem till statliga 
myndigheter 1993 fick universitetet ett eget ansvar för lokalkostnaderna. Detta 
systemskifte föranledde universitetet att ta ett samlat grepp om sitt lokalbestånd och 
lokalutvecklingsbehov. Universitetet valde dock att till huvudsak behålla en 
decentraliserad resurs- och ansvarsmodell. Varje fakultet, eller motsvarande, har i 
detta system ansvarar för sin verksamhet. I det ingår ansvar för upplägg, prioritering 
och uppföljning av utbildning, forskning och samverkan. Detta innefattar också ett 
ansvar för stödverksamhet samt att tillgodose lokalbehov och lokalkostnader.  


Lokalförsörjningsreserven och campusutvecklingsmedel 
När Lunds universitet övertog lokalförsörjningsansvaret 1993 bedömdes 
lokalbeståndet till många delar vara föråldrat, slitet och dåligt anpassat till 
verksamhetens behov. I juni 1994 fastställde universitetsstyrelsen (US) ramar för 
lokalkostnader för budgetåret 1994/95 och beslutade samtidigt att budgetera en 
lokalförsörjningsreserv om ca 25 miljoner kronor för perioden. I samma beslut 
ingick uppdraget till rektor att inrätta ett beredande organ för lokalfrågor. 
Beredningen avsåg både underlag för US beslut och rektorsämbetets beslut. 
 
Genom beslut av rektor 1994-12-08 inrättades följaktligen Lokalnämnden som 
utgjordes av en extern representant (Kaj Vareman, Ideon), dekanerna från HT 
respektive Odontologiska fakulteten i Malmö, rektor samt ledamöter från 
studentkårerna och personalorganisationerna (Dnr I 1994/16582). En inventering 
och kartläggning av behovet av nybyggnation, renovering och modernisering 
resulterade i ett styrelsebeslut 1996-11-01 med en planeringsram för 
lokalinvesteringar motsvarande totalt 800 miljoner kronor för perioden 1997–2005.  
 
Efter beredning av lokalnämnden, i samråd med berörda områden, fastställde US 
1997 en lokalförsörjningsplan (Dnr I C6 1997/3380) för perioden fram till 2005. I 
planen betonades att genomgripande upprustningar och byte av tekniska 
installationer var nödvändiga för att även fortsättningsvis kunna konkurrera om de 
bästa studenterna och forskarna både nationellt och internationellt. 
Lokalförsörjningsplanen framhöll att viktiga steg för sådana förbättringar redan hade 
tagits genom exempelvis upprustningen av kvarteret Paradis för främst 
samhällsvetenskapliga institutioner och teologi, nya lokaler för juridiska fakulteten 
samt påbörjandet av Biomedicinskt centrum (BMC). Andra fullbordade projekt 
inkluderade tillkomsten av Ekologihuset och Holger Crafoords Ekonomicentrum. 
 
Fyra nya strategiskt viktiga och angelägna projekt lyftes fram i 
lokalförsörjningsplanen: Tillbyggnad och upprustning av Kemicentrum, samlingen 
av moderna språk till Språkcentrum, en koncentration av biologiämnena till 
Biologicentrum samt ett Geocentrum för att samla geovetenskaperna lokalmässigt. 
Ett flertal mindre (<4 mnkr per år), både pågående och planerade projekt, omskrevs 
också. Den totala hyresökningen för de berörda lokalerna beräknades till drygt 157 
miljoner kronor årligen, varav knappt hälften avsågs att finansieras med medel ur 
lokalförsörjningsreserven. Huvudprincipen var att lokalkostnader för projekten 
skulle finansieras av respektive brukare och rymmas inom tillgängliga medel. 
 
Fördjupade utredningar i de berörda projekten ledde till en reviderad 
lokalförsörjningsplan 1998 (Dnr I C 31 12199/98), men som i huvuddrag 
överensstämde med den tidigare planen. Fram till 2010, då lokalförsörjningsreserven 
avskaffades, avsattes totalt ca 348 miljoner kronor för att delvis täcka kostnader för 
inredning och utrustning, eller som kompensation för hyresökningar under första året 
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efter färdigställandet. Eventuell kompensation för framtida hyreshöjningar skulle 
därefter ske genom höjning av fakultetsanslagen. 
 
Den 19 februari 2010 beslutade US att upplösa lokalförsörjningsreserven och att 
återstående medel skulle delas upp och avsättas dels till en fond för 
campusutveckling (100 miljoner kronor) och dels till satsningar på 
forskningsinfrastruktur/strategiska forskningssatsningar (47 miljoner kronor).  Vid 
sitt sammanträde det 18 juni 2010 beslutade US att uppdra åt rektor att fastställa 
hanteringsordning för nyttjande av medel ur tidigare lokalförsörjningsreserven till 
campusutveckling och forskningsinfrastruktur/strategiska forskningssatsningar. Det 
beslutades att hanteringsordningen skulle beakta vissa principer men att rektor fick 
rätt att besluta om annat närliggande nyttjande av avsatta medel om särskilda skäl 
förelåg. (Detta dokument behandlar inte medlen som fördelades till 
forskningsinfrastruktur då de inte avsåg hyres- eller lokalkostnader.) 
 
Under åren 1998–2013 fördelades medel ur lokalförsörjningsreserven och fonden 
för campusutveckling enligt tabell nedan (tkr). 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Typ Område LFR
 Campusut-


vecklingsmedel Tot
Fakultet LTH 31,8 0,0 31,8


N 6,6 6,7 13,3
KC (LTH + N) 51,1 0,0 51,1
HT 11,2 5,0 16,2
M 2,0 5,0 7,0
K 3,2 5,0 8,2
S 0,0 11,5 11,5
EHL 0,0 0,0 0,0
J 0,0 5,0 5,0
MAX lab 9,7 0,0 9,7
Campus Hbg 5,5 1,0 6,5
LUKOM 2,0 0,4 2,4


Fakultet Summa 123,2 39,6
Övriga verksamheterKongresscentrum 6,4 0,0 6,4


Swegene 1,0 0,0 1,0
Universitetsbibliotek 3,5 0,0 3,5
Arkivcentrum Syd 0,0 1,1 1,1
Gemensamma tomma lokaler 40,0 18,5 58,5
CFL, multimedia, webb m.m. 0,0 15,4 15,4
Personalomställningar och avtalspensioner 20,8 0,0 20,8
Årets underskott FFU-medel 0,7 0,0 0,7
Övrigt 5,0 0,0 5,0
Passerkort 0,0 10,0 10,0
Gemensamma lärosalar 0,0 6,5 6,5
Campusmiljö 0,0 9,1 9,1


Övriga verksamheter Summa 77,4 60,6
Totalsumma 200,6 100,2 300,8
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Ramjusteringar  
I vissa fall har universitetsstyrelsen beslutat om en permanent kompensation för 
ökade lokalkostnader varvid fakultetens ramanslag har justerats. Dessa uppräkningar 
är dock sällan angivna i resursfördelningen utan är en del av fakulteternas höjda 
ramanslag. Följande ramjusteringar har gjorts sedan 2000.  
 


 


Lokalfonden 
Universitetsstyrelsen skapade en universitetsgemensam lokalfond på totalt 10 mnkr 
i resursfördelningen 2014. Lokalfonden finansierades initialt av räntemedel. År 2016 
förstärktes avsättningen till lokalfonden till 25 mnkr (8,5 mnkr från utbildning och 
16,5 från forskning) och lokalfonden har därefter fått 25 mnkr i de följande 
resursfördelningarna. Sammanlagt har fonden erhållit 120 mnkr till och med 2019. 
 
Enligt universitetsstyrelsens beslut ska lokalfonden i första hand användas till att 
bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda ny- och ombyggnadsprojekt 
samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte 
kan bäras av annan verksamhet. Huvudprincipen har varit att lokalfonden ska bära 
maximalt hälften av de ökade hyreskostnaderna för aktuella byggprojekt under en 
definierad och begränsad period. Universitetsstyrelsen har beslutat om fondens 
inriktning och storlek medan rektor fattar beslut om fördelning.  
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I resursfördelningen för 2020 föreslås att den ersättningar från lokalfonden som 
avser permanenta hyror ska tillföras respektive verksamhets ramersättning. Det 
innebär att HT (LUX 5 mnkr), S (Eden 3,055 mnkr) och LUKOM (Skissernas 
museum 430 tkr, Historiska museet 1 210 tkr och Botaniska trädgården 366 tkr) 
tillförs ramen. Lokalfonden uppgår därefter till 15 mnkr. Under åren till och med 
2024 beräknas ytterligare satsningar från lokalfonden på cirka 5 mnkr vara avslutade. 
 


 
 
Medicon Village 
I mars 2010 tillkännagav läkemedelskoncernen Astra Zeneca att deras verksamhet 
med 900 anställda skulle lämna Lund och att omlokaliseringen skulle vara klar 31 
december 2011. Anläggningen bestod av ca 80 000 kvadratmeter verksamhetsyta 
varav ca 30 000 kvadratmeter laboratorielokaler.  
 
Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) utsåg Lunds universitets 
styrelseordförande till förhandlingsman för att överta Astra Zenecas lokaler i Lund 
på lämpligt sätt. På uppdrag av rektor gjordes under 2011 en behovsinventering då 
det konstaterades att Lunds universitet var i behov av utökade lokaler inom Life 
Science och då i synnerhet av laboratorielokaler.  
 
Den 16 december 2011 beslutade rektor att teckna ett hyresavtal med Medicon 
Village AB omfattande ca 8 000 kvadratmeter lokaler till ett kvadratmeterpris om 2 
550 kr per år. I samma beslut ingick att hyran för de aktuella verksamheterna skulle 
subventioneras med gemensamma medel med upp till 400 kronor per kvadratmeter 
och år samt att hyran för den del av lokalerna som ännu inte upplåtits skulle 
finansieras med centrala medel till dess att intresserade forskargrupper hade flyttat 
in. (Dnr LS 2011/864). 
 
Sedan projektets början 2012 har 82,1 miljoner kronor av gemensamma medel 
nyttjats för att täcka kostnader enligt nedan. Ytterligare 7,7 miljoner fordras för att 
täcka återstående avskrivningskostnader fram till 2023, varefter de ekonomiska 
löftena är uppfyllda. Från 2016 har gemensamma medel endast nyttjats för att täcka 
avskrivningskostnader för lokalanpassningar och inventarier vid LU Byggnad. Både 
Medicinska fakulteten och LTH tillämpar enhetshyra och inga medel har förts till 
fakulteterna för att kompensera för ökade lokalhyror. 
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Medicon Village Mottagare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Plan 
2020-
2023 Totalt


Projektkostnad Projektkontoret 1 480 -500 980


Medfinansiering K Pietras Projektkontoret 500 500 500 1 500


Projektkostnad LU Byggnad 720 720


Avskrivnings- och lokalkostnader LU Byggnad 10 310 10 310


Avskrivnings- och lokalkostnader LU Byggnad 5 320 5 320


Avskrivnings- och lokalkostnader LU Byggnad 16 521 16 521


Avskrivnings- och lokalkostnader LU Byggnad 6 000 6 000


Avskrivnings- och lokalkostnader LU Byggnad 6 000 6 000


Avskrivnings- och lokalkostnader LU Byggnad 6 000 4 000 3 000 5 300 7 700 26 000


Astrogeobiologiskt lab LU Byggnad 2 400 2 400


Forskningskommunikatör jan-sept 14Sektionen Forskning, samverkan och innovation 171 171


Forskningskommunikatör okt-dec 14Sektionen Forskning, samverkan och innovation 82 82
Medfinansiering LLSI Sektionen Forskning, samverkan och innovation 2 000 2 000


Medfinansiering LLSI Sektionen Forskning, samverkan och innovation 2 000 2 000


Assistent på MV LU Open 715 715


Assistent på MV LU Open 880 880


Utrustning M-fak Medicinska fakulteten 3 700 3 700


Utrustning M-fak Medicinska fakulteten 1 000 1 000


Renovering 404D Medicinska fakulteten 2 275 2 275


FFSC LTH 1 200 1 200


Summa 12 510 27 041 21 723 2 500 6 000 4 000 3 000 5 300 7 700 89 774








Sekt ionen Ekonomi  


Ekonomiskt utfall per den 31 augusti 2019 samt prognos 2 för 2019 


Sammanfattning 


 Lunds universitet redovisar per den 31 augusti 2019 ett


överskott på 109 mnkr att jämföra med ett budgeterat


överskott på 55 mnkr för perioden.


 Budgeterat resultat för 2019 visar på ett överskott på 82


mnkr fördelat på 29 mnkr inom utbildning och 53 mnkr


inom forskning.


 Resultatet beräknas vid årets slut hamna i nivå med budget


med ett överskott på 82 mnkr.


 Både intäkterna och kostnader förväntas öka med 131 mnkr


jämfört med budget 2019.


 Externa bidragsinkomster uppgår till 2 139 mnkr för


perioden vilket är en ökning med 120 mnkr, eller 6 procent,


jämfört med samma period föregående år. De externa


bidragen omfattar forskningsbidrag från forskningsråden och


övriga givare.


 I augusti 2019 hade Lunds universitet 7 619 anställda (7 879


inklusive helt tjänstlediga eller frånvarande), vilka


tillsammans motsvarade 6 872 heltidsekvivalenter. Det är en


ökning med 104 heltidsekvivalenter jämfört med december


2018.


 Beräknat utgående myndighetskapital 2019 är 1 815 mnkr


vilket är samma som budget.


2019-10-14 Dnr V 2019/1440 


PM 


Bilaga 9
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Resultat per den 31 augusti 2019 


Lunds universitet redovisar per den 31 augusti 2019 ett överskott på 109 mnkr att jämföra 


med ett budgeterat överskott på 55 mnkr för perioden. 


 


Periodens intäkter visar på en avvikelse mot budget på 19 mnkr medan kostnadssidan visar 


en avvikelse på 35 mnkr mot budget vilket ger en total avvikelse på 54 mnkr.  


Utfallet för avgifter efter augusti är 73 mnkr lägre än budget medan bidragen är 105 mnkr 


högre än budget.    


Personalkostnaderna visar ett utfall som är 48 mnkr lägre än budget för perioden. 


Avvikelsen förklaras dels av bokföring av semesterlönekostnader samt ökade 


pensionskostnader.  


Semesterlönekostnaderna beräknas per den 31 augusti påverka utfallet positivt med ungefär 


90 mnkr men förväntas visa ett väsentligt lägre resultat i årsbokslutet, se resultatet efter 


augusti exklusive semesterlöneskuldens påverkan i tabellen nedan.  


 


Premierna till Statens Pensionsverk (SPV) har ökat i snabbare takt än förväntat och en 


höjning av uttaget i lönebikostnaderna för att täcka premieutbetalningarna diskuteras och 


det kommer föreslås besluta om en höjning i samband med universitetets 


resursfördelningsbeslut för 2020.  


Värt att notera är att kostnader för löner (exklusive lönebikostnader) ligger under budget 


med nästan 52 mnkr efter tertial två medan kostnader för arvoden ligger 81 mnkr över 


budget. 


Driftskostnaderna är 23 mnkr lägre än budget vilket dels kan bero på en överbudgetering 


och på att belastningen av driftskostnaderna brukar öka i slutet av året, vilket de flesta 


fakulteterna också anger.  


Lokalkostnaderna överstiger budget med 24 mnkr. Hyreskostnaderna ligger 32 mnkr under 


budget medan övriga lokalkostnader som el, bränsle med mera överstiger budget med 


ungefär 56 mnkr. Differensen förklaras med en diskrepans mellan linjära budgeterade 


månadskostnader och fördelning av faktiskt fakturerade kostnader, samt mindre 


förändringar i hyresavtal och ökade kostnader för el/bränsle.  


Det finansiella resultatet för perioden visar ett underskott på 6 mnkr på grund av den 


negativa räntan på räntekontot hos Riksgälden.  


Utfall Budget Avvikelse Utfall


2019-08-31 2019-08-31 mot budget 2018-08-31


Intäkter 5 799 5 779 19 5 610


Kostnader 5 690 5 725 -35 5 404


Resultat 109 55 54 206


Budgeten redovisas i tolftedelar


Utfall Budget Avvikelse Utfall


2019-08-31 2019-08-31 mot budget 2018-08-31


Intäkter 5 799 5 779 19 5 610


Kostnader* 5 779 5 725 55 5 491


Resultat 19 55 -35 119


Budgeten redovisas i tolftedelar


*exkl påverkan semesterskuld 
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Resultat för utbildning och forskning 


 


Resultatet för utbildning visar ett överskott på 53 mnkr vilket är 49 mnkr över budget. Det 


är främst Tekniska kostnadsställen som visar ett överskott på 41 mnkr men även Medicin 


och Konst visar på överskott, 12 resp 5 mnkr.  


 


Forskning visar ett överskott på 57 mnkr vilket är 5 mnkr över budget. Tekniska 


kostnadsställen sticker ut med ett överskott på 39 mnkr vilket är 40 mnkr över budget. 


Även HT och Samhäll visar överskott på 19 resp 10 mnkr. 


Resultat per fakultet 


 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Beräknat utfall


verksamhetsgren (mnkr) 2019-08-31 2019-08-31 mot budget 2018-08-31


Utbildning 53 3 50 60


Forskning 57 52 5 152


Totalt 110 55 55 212


Budgeten redovisas i tolftedelar


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


resultat per fakultet 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31


EHL -5 -6 1 -8 3


Humaniora, teologi 21 5 16 5 16


Juridik 1 -3 4 -2 3


Konst, musik, teater 8 0 8 6 2


LTH -10 -15 5 -30 21


Medicin 12 7 5 38 -27


Natur -1 -12 11 12 -12


Samhällsvetenskap 13 5 9 25 -11


USV 0 -3 3 -2 2


LUKOM 0 0 0 0 0


MAX IV-laboratoriet -10 -9 0 10 -20


Gemensam förvaltning 6 -1 7 13 -7


Tekniska kst 80 -13 93 139 -60


Övriga verksamheter    1) -7 -1 -6 0 -7


Justeringspost budget centralt 0 101 -101 0 0


Summa           2) 109 55 54 206 -97


1) Övriga verksamheter består Campus Hbg och Lunds universitets Bibliotek


2) Fakultetens resultat ej internelimnerat
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Flera av verksamheterna visar ett resultat som ligger nära noll. Tekniska kostnadsställen 


redovisar den största avvikelsen mot budget med ett översott på 80 mnkr, vilket är 93 mnkr 


högre än budget. Överskottet beror till stor det på centrala bokslutsposter (bland annat 


semesterkostnader som sedan 2016 bokförs på totalnivå), som förväntas jämna ut sig under 


året och den årliga avsättningen för att täcka det negativa kapitalet för gjorda 


transfereringar till ESS AB.  


LTH och MAX IV visar på negativt resultat, LTH till stor del beroende på fördröjda 


rekvisitioner av externa intäkter inom utbildning och Max IV främst beroende på lägre 


bidragsintäkter. HT och Samhäll visar de största överskotten, båda till stor del beroende på 


ökade intäkter inom forskning där kostnaderna inte ökat i samma takt.   


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31


EHL -3 -1 -1 0 -2


Humaniora, teologi 1 2 -1 0 1


Juridik -1 -2 1 0 -2


Konst, musik, teater 5 0 5 4 1


LTH -6 1 -7 9 -15


Medicin 12 6 6 13 -1


Natur 5 -3 8 -3 8


Samhällsvetenskap 4 0 4 15 -11


USV -1 -1 0 -2 1


LUKOM -1 0 -1 1 -2


MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning 0 0 0 5 -4


Tekniska kst 41 -12 53 14 27


Övriga verksamheter    -3 -1 -2 -1 -2


Justeringspost budget centralt 14 -14 0 0


Summa 53 3 49 54 -2


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resutat Förändring


Resultat per fakultet 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31


EHL -2 -5 2 -8 6


Humaniora, teologi 19 3 17 5 15


Juridik 2 -1 3 -2 5


Konst, musik, teater 3 0 3 3 1


LTH -3 -15 12 -39 36


Medicin 0 1 -1 25 -26


Natur -6 -9 4 15 -20


Samhällsvetenskap 10 5 5 10 0


USV 1 -2 3 0 1


LUKOM 1 0 1 -1 2


MAX IV-laboratoriet -10 -9 0 10 -20


Gemensam förvaltning 6 -1 7 8 -2


Tekniska kst 39 -1 40 126 -87


Övriga verksamheter    -4 0 -4 1 -5


Justeringspost budget centralt 87 -87 0 0


Summa 57 52 5 152 -95
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Externa bidrag 


Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 31 augusti 


uppgår till 2 139 mnkr, en ökning med 120 mnkr jämfört med samma period 2018.  


Största bidragsinkomsterna för årets åtta första månader visar Medicinska fakulteten med 


724 mnkr, LTH 427 mnkr och MAX IV 293 mnkr.  


De flesta fakulteter visar på en ökning av bidragsinkomsterna och de största ökningarna 


återfinns hos Naturvetenskapliga fakulteten vars oförbrukade bidrag trots att fakulteten 


förbrukar mer bidragsmedel än föregående år fortsätter att öka. Ökningen på 39 mnkr beror 


på ett högt inflöde av nya projektmedel, däribland flera förskottsbetalningar för EU-


projekt, till projekt som är under uppstart. Samhällsvetenskapliga fakulteten, vars ökning 


med 38 mnkr beror på nya bidrag men främst på grund av LUCSUS flytt till fakulteten där 


LUCSUS står för 27 mnkr av de 38 mnkr.  


USV redovisar den största minskningarna med 20 mnkr. Minskningen beror på att 


verksamheter har avvecklats eller flyttats till fakultet. 


 


 


Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som inte 


förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas som 


oförbrukade bidrag. Per den 31 augusti 2019 uppgår oförbrukade bidrag till 4 013 mnkr, en 


ökning med 87 mnkr sedan årsskiftet. Av de oförbrukade bidragen svarar MAX IV-


laboratoriet för 1196 mnkr och Medicinska fakulteten för 1 175 mnkr. Som framgår av 


diagrammet nedan har de senaste årens ökning av oförbrukade bidrag skett främst inom 


MAX IV-laboratoriet och Medicinska fakulteten. MAX IV har sedan 2017 börjat förbruka 


bidragen och ökar inte längre sina oförbrukade bidrag. 


 


Inkomst från de Utfall Utfall


största finansiärerna 2019-08-31 2018-08-31 Förändring


Vetenskapsrådet 601 615 -14


EU 213 168 45


Knut & Alice Wallenberg stf 130 128 2


Formas 108 68 40


Region skåne 55 60 -5


STEM, Statens energimyndighet 51 34 17


Cancerfonden 51 58 -7


Stf Strategisk forskn (SSF) 46 105 -59


Summa 1 255 1 236 19


Totala bidragsinkomster 2 139 2 019 120
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Personal 


I augusti 2019 hade Lunds universitet 7 619 anställda (7 879 inklusive, i augusti, helt 


tjänstlediga eller frånvarande), vilka tillsammans motsvarade 6 872 heltidsekvivalenter 


(HTE). Antalet HTE, jämfört med december 2018, har ökat med 104 HTE. Jämfört med 


augusti 2018 är motsvarande ökning 255 HTE.  


Under föregående år pekade flera fakulteter på att anställningstakten för flera 


personalkategorier skulle öka framför allt från och med hösten 2018. Det är bland annat 


den utvecklingen vi nu fortsatt ser resultatet av. Flera fakulteter pekar också särskilt i sina 


kommentarer på att denna ökning kommer att fortsätta, inte minst under hösten 2019, mot 


bakgrund av pågående och planerade rekryteringar (primärt LTH, Medicinska fakulteten, 


Naturvetenskapliga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten).  


 


 


 


Störst ökning ses i augusti för administrativ personal (71). Drygt hälften av denna ökning 


(34) ser vi Juridiska fakulteten och avser administrativa assistenter som under sommaren 


arbetat med sommarkurser vid fakulteten. Övriga ökningar ses vid 


universitetsförvaltningen (13), Naturvetenskapliga fakulteten (6) samt 


Samhällsvetenskapliga fakulteten (7).  
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Kategorin lektorer ökar (31). Störst ökningar ses vid LTH (13) och Samhällsvetenskapliga 


fakulteten (13). I det senare fallet förklaras ökningen primärt av genomförda rekryteringar 


som ett resultat av ökade externa forskningsmedel. 


Även kategorin meriteringsanställning ökar (22). Störst ökning har skett vid 


Naturvetenskapliga fakulteten (18), vilket främst beror på fortsatt fokus på att omsätta 


myndighetskapital, vilket medfört en ökning av antalet postdoktorer. Anställningarna i 


kategorin meriteringsanställning motsvarande i april totalt 430 HTE, fördelat på postdoktor 


(295) och biträdande universitetslektor (136). 


Teknisk personal har ökat (30), vilket till stor del kan kopplas till semestervikariat som 


påverkar utfallet i augusti. Störst förändringar ses vid universitetsförvaltningen (15) och 


avser främst lokalvårdare, samt Medicinska fakulteten (16), främst djurtekniker. 


En minskning ses i jämförelse med december 2018 för doktorander (-38). Störst är 


minskningen vid LTH (-13), HT (-12) och EHL (-11). Medicinska fakulteten ökar mest (9). 


Flera fakulteter pekar på att antalet doktorander kommer att öka under senare delen av året, 


vilket är fallet åtminstone vid LTH, Naturvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten, 


Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Humaniora och Teologi. I en jämförelse med 


augusti 2018 har doktoranderna ökat något (33). 
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Helårsprognos 2019 


I arbetet med LU:s totalbudget 2019 gjordes ett stort analysarbete för att lägga en budget 


som är närmare det riktiga utfallet för budgetåret än tidigare års relation mellan budget och 


utfall varit. Effekten av det arbetet blev att en justering gjordes på central nivå för att 


komma på rätt nivå för intäkter och kostnader så att LU:s budgeterade resultat blir rimligt. 


Resultatet justerades upp med 152 mnkr, från ett underskott om 70 mnkr till ett överskott 


om 82 mnkr.      


Efter andra tertialbokslutet lämnar flertalet av LU:s verksamheter en prognos med ökat 


överskott. Störst ökning i jämförelse med budget gör HT med 18 mnkr och 


Samhällsvetenskapliga fakulteten med 15 mnkr. Prognosen för det tekniska 


kostnadsställena är det omvända med ett ökat underskott om 11. Verksamheternas egna 


prognoser är sammantaget 50 mnkr bättre än deras totala budget och även 50 mnkr bättre 


än årets första prognos, det vill säga ett förväntat underskott om 70 mnkr.   


Tidigare års erfarenheter visar att verksamheterna är blygsamma med prognosjusteringar 


av resultatet i de första prognostillfällena. Vid årets sista prognos brukar de vara närmare 


det faktiska utfallet men ändå en bra bit ifrån. Det finns därför inget som tyder på att 


resultatet i LU:s totalbudget ej skulle nås. Därför ligger LU:s prognos kvar på samma nivå 


som budgeten för året, ett överskott om 82 mnkr. Däremot tyder det på att både 


kostnadssidan och intäktssidan kommer öka med cirka 131 mkr och att relationen mellan 


verksamhetsgrenarna förändras. Det påverkar inte myndighetens totala resultat.   


 


 


Lunds universitets myndighetskapital uppgår den 30 augusti 2019 till 1 843 mnkr vilket är 


en ökning med 109 mnkr jämfört med 31 december 2018. Det är dock påverkan av 


ledighetsskulden och andra bokslutsbokföringar som påverkar resultatet. Prognosen för 


2019 visar ett utgående myndighetskapital på 1 815 mnkr vilket är samma nivå som 


budget. Procentuellt är det drygt 20 % av myndighetens totala kostnader.   


prognos budget utfall


(mnkr) 2019 2019 förändring 2018


Utbildning 29 3 26 31


Forskning 53 79 -26 41


Totalt resultat 82 82 0 72
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Kommentar per fakultet 


Resultat per fakultet och verksamhetsgren 


 


 


 


 


Totalt resultat Prognos Budget Avvikelse


per fakultet 2019 2019


EHL -6 -9 3


Humaniora, teologi 25 7 18


Juridik -1 -4 3


Konst, musik, teater 10 0 10


LTH -19 -22 3


Medicin 13 10 3


Natur -17 -18 1


Samhällsvetenskap 22 7 15


USV -3 -4 1


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet -14 -14 0


Gemensam förvaltning -3 -1 -2


Tekniska kst -31 -20 -11


Övriga verksamheter 1) 5 -1 6


Justering centralt 103 152 -49


Summa  2) 82 82 50


1) Övriga verksamheter består Campus HBG och Lunds universitetes bibliotek


2) Fakultetens prognos ej internelimnerad


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2019 2019


EHL -3 -2 -1


Humaniora, teologi 2 3 -1


Juridik -2 -3 1


Konst, musik, teater 9 0 9


LTH 7 1 6


Medicin 8 9 -1


Natur 0 -4 4


Samhällsvetenskap 9 0 9


USV -1 -1 0


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet 0


Gemensam förvaltning 1 0 1


Tekniska kst -2 -18 16


Övriga verksamheter 1) 0 -1 1


Justering centralt 1 21 -20


Summa   2) 28 3 25


Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2019 2019


EHL -3 -7 4


Humaniora, teologi 23 4 19


Juridik 1 -1 2


Konst, musik, teater 1 0 1


LTH -26 -23 -3


Medicin 5 1 4


Natur -17 -14 -3


Samhällsvetenskap 13 7 6


USV -2 -3 1


LUKOM 0 0 0


MAX IV-laboratoriet -14 -14 0


Gemensam förvaltning -4 -1 -3


Tekniska kst -29 -2 -27


Övriga verksamheter 1) 5 0 5


Justering centralt 102 131 -29


Summa   2) 53 79 -24
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Ekonomihögskolan 


Ekonomihögskolans prognos för 2019 visar på ett underskott på 6,5 mnkr. Underskottet är 


planerat och kan jämföras med ett budgeterat underskott på 9,3 mnkr. Detta ligger i linje 


med intentionerna att stärka verksamheten genom att använda ackumulerat 


myndighetskapital. Resultatet efter andra tertialet är något bättre än budgeterat och EHL 


visar ett underskott på 4,8 mnkr för perioden, att jämföra med budgeterat underskott på 6,2 


mnkr.  


  


Ekonomihögskolans sammanlagda myndighetskapital uppgår till 81,8 mnkr (42,2 mnkr 


inom utbildning och 39,6 mnkr inom forskning). Enligt prognosen förväntas det 


sammanlagda myndighetskapitalet vid utgången av 2019 uppgå till 73 mnkr vilket 


motsvarar ca 18 procent av totala kostnader. 


Utbildning 


Resultatet beräknas hamna på ett underskott på 2,5 mnkr vilket är i paritet med budget, 


dock med något högre intäkter och kostnader än budgeterat.  


Intäkterna förväntas öka något bland annat till följd av statsanslag med cirka 1 mnkr med 


anledning av högre utbildningsprestation under 2018. Ökningen av kostnaderna avser i 


huvudsak personalkostnaderna som väntas bli 1,2 mnkr högre jämfört med budget och 


beror i huvudsak på att fler personer än vad som har antagits i budgeten väntas vara 


verksamma inom utbildning. 


Avgiftsfinansierad utbildning har utvecklats i positiv riktning. Under hösten har fler 


avgiftsfinansierade studenter antagits jämfört med hösten 2018 respektive budgeten 2019. 


Det totala antalet avgiftsfinansierade studenter för år 2019 förväntas uppgå till cirka 130 


helårsstudenter vilket är 10 helårsstudenter fler än budgeterat. Studieavgifterna väntas 


uppgå till sammanlagt 9,8 mnkr, 0,8 mnkr högre jämfört med budget. 


Forskning  


Verksamhetsgren forskning visar efter tertial två ett underskott på 2,3 mnkr. Underskottet 


är planerat och hänför sig i huvudsak till statsbudgetfinansierad forskning och beror på 


satsningar i syfte att minska myndighetskapitalet. Underskottet är dock ca 2,7 mnkr mindre 


än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på att personalkostnaderna inom 


statsbudgetfinansierad forskning har utvecklats i en svagare takt till följd av oförutsedda 


tjänstledigheter samt att personalen i större utsträckning varit verksamma inom 


externfinansierad forskning. 


Enligt prognosen väntas det samlade resultatet inom forskning visa ett underskott på 4 


mnkr, jämfört med 6,8 mnkr i budgeten.  


Anslagsintäkterna väntas öka med 2,6 mnkr. Ökningen hänför sig i huvudsak till 


universitetets hyressubvention avseende ekonomihögskolans nya lokaler på Ideon. 


Anslagsökningen föranleder dock inte resultatförändring i förhållande till budget. Då 


hyressubventionen inte varit känt i samband med budgeten antogs det att 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 -0,7 -8,8 -9,5


Budget 2019 -2,5 -6,8 -9,3


Prognos 1 2019 -2,5 -5,3 -7,8


Prognos 2 2019 -2,5 -4,0 -6,5
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hyreskostnadsökningen kommer att täckas av Ekonomihögskolans befintliga externa 


medel. Ekonomihögskolan kommer att få hyressubvention och de avsatta medlen kommer 


att sparas till framtida investeringar i lokalerna. 


Enligt prognosen väntas personalkostnaderna öka med sammanlagt 2,9 mnkr jämfört med 


budget. Personalkostnaderna förväntas minska inom statsbudgetfinansierad forskning 


respektive öka inom externfinansierad forskning och nettoökningen hänförs i huvudsak till 


återtagna tjänstledigheter. 


 


Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) 


Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter andra tertialet 2019 på 


20,6 mnkr, vilket är avsevärt bättre än periodens budget som ligger på 6,3 mnkr. 


Fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett överskott om 25 mnkr för 2019, vilket 


är 17,5 mnkr bättre än budgeterat resultat. 


Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 21,3 procent av 


bruttokostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 3,8 mnkr 


motsvarande 10 procent av myndighetskapitalet överstigande 15 procent. 


Fakultetsledningen arbetar med att ta fram åtgärder för att minska risken att HT inte ska 


uppfylla måltalet om max 15 procent myndighetskapital. 


 


Utbildning 


Fakulteternas prognos för utbildning visar på ett resultat i linje med budget. Även 


prognostiserat resultat förväntas vara i linje med budget, 2,3 mnkr, vilket är 0,5 mnkr under 


budget.  


Avvikelserna består av att avgiftsintäkterna beräknas överstiga budget baserat på 


helårsutfallet 2018 till följd av fler uppdrag, bland annat från Skolverket, Tillväxtverket 


och Länsstyrelsen. Driftskostnaderna beräknas överstiga budget till följd av kostnader för 


förbättringar av lokaler i SOL-husen samt insatser för att sänka myndighetskapitalet. Ett 


exempel på detta är arbetet med alumnundersökningen. 


Den totala kostnadsutvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år ligger på 


6,9 procent, vilket är en hög nivå. Anledningar till denna utveckling är flera, 


verksamhetsövergången av Centrum för Öst- och sydöstasienstudier (CÖS), fortsatt 


utbyggnad av ämneslärarutbildningen och det nya löneavtalet. 


Prognosen pekar mot att HT-fakulteterna inte kommer att uppfylla sitt utbildningsuppdrag 


2019. Prognosen indikerar en underproduktion om 9,6 procent, vilket motsvarar 16,5 mnkr. 


Föregående år var underproduktionen var 8,1 procent eller 14,4 mnkr. 


Forskning 


Resultatet efter andra tertialet är ett överskott på 19,5 mnkr vilket är 14,6 mnkr bättre än 


budget.  


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 5,7 6,0 11,7


Budget 2019 2,8 4,7 7,5


Prognos 1 2019 2,3 17,6 19,9


Prognos 2 2019 2,3 22,7 25,0
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Intäkterna ligger högre än budget för perioden och det är främst bidragsintäkterna och 


ytterligare tilldelning som är på en högre nivå än budgeterat. I ytterligare tilldelning ingår 


bland annat universitetsgemensamt stöd till en Wallenberg Academy Fellow och medel för 


tematiska samverkansinitiativ. 


Kostnaderna ligger lägre än budget totalt sett. Personalkostnaderna understiger budget 


medan driftskostnaderna överstiger. Avvikelsen på personalkostnaderna beror främst på att 


vakanta tjänster inte blivit tillsatta inom den tid som planerats. Driftskostnadernas 


avvikelse beror dels på ökade inköp till följd av mer externfinansierade projekt och dels 


förbättringar på lokaler i SOL-husen samt åtgärder för att sänka myndighetskapitalet. 


Kostnadsutvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år ligger på 3,8 


procent, vilket är en något hög nivå sett till pris- och löneuppräkningen, men med tanke på 


de ökade bidragsintäkterna så innebär kostnadsutvecklingen ett förbättrat resultat. 


Helårsprognosen pekar på ett avsevärt bättre resultat jämfört med budget. Prognostiserat 


resultat är 22,7 mnkr, vilket är 18 mnkr bättre än helårsbudget. Anledningen till det 


prognostiserade överskottet är främst att de externa bidragsintäkterna och ytterligare 


tilldelning ökar i kombination med att kostnaderna inte ökar i motsvarande omfattning. 


 


Juridiska fakulteten 


Fakulteten budgeterade inför 2019 ett underskott på 4,2 mnkr för att utnyttja delat av 


ackumulerat myndighetskapital för flera strategiska satsningar i enlighet med de 


prioriterade områdena. 


Prognosen efter tertial två är ett underskott på 1,1 mnkr vilket är 3,1 mnkr över budget.   


 


Utbildning 


För perioden uppvisar utbildningen ett negativt resultat på 1,4 mnkr vilket är 2,9 mnkr 


bättre än budgeterat resultat för perioden. Fakulteten har fått ökad tilldelning med närmare 


1,8 mnkr som avser medel för ett tillkommande uppdrag avseende sommarkurser (STYR 


2019/768). Det ökade uppdraget är en följd av att regeringen i budgetpropositionen för 


2018 presenterade en utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar. 


När det gäller kostnader för drift och lokaler är det framförallt budgeterade kostnader för 


fakultetens bibliotek och infrastruktur som varit lägre jämfört med budget för perioden. 


Detta är en följd av att budgeterade satsningar inte påbörjats i budgeterad utsträckning. Det 


finns även ett antal större engångskostnader vilka förväntas bokföras under den senare 


delen av året. 


Vid uppföljning av antal registrerade studenter per 2019-09-24 kan konstateras att 


fakulteten har 1494 registrerade helårsstudenter och 1053 helårsprestationer. Värdet av 


dessa motsvarar 86 procent av fakultetens utbildningsuppdrag under 2019 och utfallet är 


drygt 60 HST högre jämfört med samma period föregående år. Fakulteten har också utöver 


det särskilda beslutet om sommarkurser för yrkesverksamma lärare beslutat om en ökning 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 0,1 -4,3 -4,2


Budget 2019 -3,2 -1,0 -4,2


Prognos 1 2019 -3,0 0,0 -2,9


Prognos 2 2019 -2,0 0,9 -1,1
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av antagningsantalen till fakultetens ordinarie sommarkurser. Det är fakultetens avsikt att 


fylla 2019 års utbildningsuppdrag. 


Forskning 


Fakulteten har budgeterat ett underskott på 0,5 mnkr för forskningen efter andra tertialet, 


att jämföra utfallet som visar ett överskott på ca 2,5 mnkr.  


Intäkterna har under första tertialet varit högre än beräknat beroende på ökade anslag på 


grund av en jämställdhetssatsning till gästprofessorer i Hedda Anderssons namn (STYR 


2017/1246) och några nya mindre bidragsprojekt vilket ger ökade bidragsintäkter.  


Eftersom en stor del av den ökade omsättningen inom den externfinansierade forskningen 


beror på omfördelning av resurserna jämfört med budget beräknas totalt externfinansierade 


intäkterna inte ändras nämnvärt jämfört med budget 2019. Det är endast den förändrade 


utbetalningstakten av jämställdhetsmedel som beräknas ge ökade intäkter under året 


jämfört med budget. 


Tjänstledigheter och senarelagda tillsättningar av doktorand- och meriteringsanställningar 


ger lägre personalkostnader än budgeterat. I övrigt räknar inte fakulteten med några större 


avvikelser mot budget och det prognostiserade resultatet beräknas till överskott på 2 mnkr.  


 


Konstnärliga fakulteten 


Utfallet för tertial två visar ett överskott på 8,1 mnkr att jämföra med budgeten på 0,7 


mnkr. Överskottet består en intäktsökning på motsvarande 3,4 mnkr samt minskade 


kostnader med cirka 4 mnkr för perioden. 


Prognosen beräknas till ett överskott på 10,8 mnkr vilket är 11 mnkr över budget. 


Huvuddelen av överskottet förklaras av att kvarvarande medel från 2018, för satsningen på 


Kulturskoleverksamheten, det så kallade Kulturskoleklivet, inte kommer att nyttjas fullt ut. 


 


Utbildning 


Verksamhetsgrenen utbildning visar efter tertial två ett överskott på 4,7 mnkr, att jämföra 


med en budget på 0,2 mnkr. Avvikelsen i utfallet utgörs huvudsakligen av medel för 


fakultetens satsning på Kulturskoleverksamheten. Den andra delen av överskottet 


inkluderar bidrag från fonder och stiftelser till Musikhögskolans anordnande av EAS-


konferensen. 


För Teaterhögskolans del konstaterar fakulteten att personalkostnaderna beräknas bli lägre 


än budget främst på grund av tjänstledigheter och Musikhögskolan prognostiserar ett 


överskott på driftskostnader på grund av minskade upphandlingskostnader i samband med 


samlokalisering. 


Prognosen för 2019 för verksamhetsgrenen utbildning visar på ett överskott på 9,4 mnkr 


vilket är 9,8 mnkr bättre än budget.  


Forskning 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 5,0 2,8 7,8


Budget 2019 -0,5 0,2 -0,2


Prognos 1 2019 3,9 0,7 4,6


Prognos 2 2019 9,4 1,4 10,8
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Resultatet efter tertial två visar ett överskott på 3,4 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än 


budget.  


Det positiva resultatet beror delvis på att Teaterhögskolan har fått ytterligare anslag för att 


anställa en deltidsanställd gästprofessor genom Hedda Andersson samt intäkter från en VR-


finansierad forskningstjänst på Konsthögskolan.   


Dessa satsningar ger ökade personalkostnader som inte fanns med i budget. Överskottet på 


kostnadssidan går att hitta i driften och det är huvudsakligen budgeterade 


upphandlingskostnader och kostnader för jämställdhetssatsningen som inte kommer att tas i 


anspråk.  


Prognosen för verksamhetsgrenen är ett överskott på 1,4 mnkr vilket är 1,2 mnkr över 


budget. 


 


Lunds Tekniska Högskola (LTH) 


LTH:s resultat för andra tertialet 2019 visar ett underskott på 9,7 mnkr, vilket innebär en 


avvikelse på 8,2 mnkr jämfört med budget.  


Helårsprognosen visar ett underskott på 19,4 mnkr att jämföra med en budget på ett 


underskott på 22,1 mnkr.  


 


Utbildning 


Intäkterna efter första tertialet når inte upp till budgeterad nivå. Av den totala avvikelsen på 


10,2 mnkr är merparten kopplad till medel som ännu inte rekvirerats, dels från IKEA-


donationen och dels från Försvarsmakten och Yrkeshögskolan. Prognosen för helåret pekar 


på ett överskott på intäktssidan på 4,4 mnkr främst på grund av en höjning av 


avgiftsintäkterna baserat på högre studieavgifter.  


Kostnaderna inom verksamhet utbildning understiger budget med 2,6 mnkr. Merparten av 


avvikelsen beror på lägre driftskostnader som istället har ersatts av investeringar, t ex 


LTH:s intranät och AV-utrustning i undervisningssalar. Personalkostnaderna är också lägre 


än budget på grund av tjänstledigheter och avgångar där vakanserna tillfälligt hanterats 


genom omfördelning av arbetsuppgifter inom personalstyrka. 


Prognosen för verksamhet utbildning beräknas till ett överskott på 7,5 mnkr vilket är 6,3 


mnkr högre än budget.  


Forskning 


Resultatet inom verksamhetsgren forskning är 15,8 mnkr bättre än budget Avvikelsen beror 


främst på lägre driftskostnader. På intäktssidan är avvikelsen hänförlig till lägre 


bidragsintäkter på grund av att forskningsverksamheten inte har växt i samma takt som 


förväntat. De lägre bidragsintäkterna kompenseras delvis av högre statsanslag som är 


resultatet av ytterligare satsningar från LU centralt, t ex infrastrukturen inom NMR 


(Nuclear Magnetic Resonance), finansieringen av LUNARC (Centrum för Tekniska och 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 21,4 -47,9 -26,5


Budget 2019 1,1 -23,3 -22,1


Prognos 1 2019 3,4 -23,7 -20,3


Prognos 2 2019 7,5 -26,9 -19,4
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Vetenskapliga Beräkningar vid Lunds Universitet) och finansieringen av den strategiska 


forskningsmiljön COMPUT.R. 


Flera nya projekt har tillkommit sedan budget vilket resulterar i ökade bidrag, bland 


finansiärer kan nämnas Vetenskapsrådet, Formas och Strålskyddsmyndigheten. Den 


långsamma anställningstakten innebär dock att medel inte förbrukas i samma takt.  


Prognosen beräknas till ett underskott på 26,9 mnkr, att jämföra mot ett budgeterat 


underskott på 23,3 mnkr.   


 


Medicinska fakulteten 


Efter andra tertialet 2019 visar fakulteten på ett överskott på 11,8 mnkr vilket är 14 mnkr 


över budget. Prognosen visar på ett överskott 13,6 mnkr att jämföra med en budget på 9,6 


mnkr.  


 


Utbildning 


De medel som budgeterats för kostnader för Forum Medicum kommer inte att utnyttjas 


under året. De utgifter som uppstår inom Forum Medicum är att betrakta som pågående 


arbete och kommer inte att kostnadsföras förrän bygget är färdigt. 6 mnkr har budgeterats 


för sådana kostnader, som nu alltså skjuts på framtiden. 


En del undervisningsmoment inom läkarutbildningen blir inte av i samma utsträckning som 


beräknat, eller också hamnar kostnaden på Region Skåne (det vill säga på ALF-medlen). 


Effekten av detta förväntas bli 2,5 mnkr.  


KUL (kompletterande utbildning för läkare från tredje land) har svårt att få praktikplatser 


inom Region Skåne och beräknas därför gå plus 1 mnkr. 


Kvalitetsarbetet förväntas gå med ett överskott på cirka 1 mnkr, bland annat beroende på 


att kostnaderna för lärplattformen Orzone beräknas bli lägre än budgeterat. 


Logopedutbildningen kommer förmodligen att få betala sin hyra med statligt anslag, då 


deras ALF-anslag minskat. Detta och höjda hyror på HSC beräknas kosta 1 mnkr mer än 


budgeterat. 


Fakulteten beräknar prognosen för verksamhetsgrenen till ett överskott på 8,1 mnkr vilket 


är 0,5 mnkr över budget.  


Forskning 


Resultatet för forskningsverksamheten uppgår till minus 0,5 mnkr. Detta kan jämföras med 


föregående resultat efter augusti månad, vilket uppgick till plus 25,4 mnkr. 


 Bidragsintäkterna är i linje med budget, men bidragsinkomsterna är lägre, vilket betyder 


att det åtminstone till dels är en ökad förbrukning av oförbrukade reserver eller 


myndighetskapital. En oproportionerligt stor del av bidragsinkomsterna beräknas komma 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 8,6 20,4 29,0


Budget 2019 8,6 1,1 9,7


Prognos 1 2019 10,3 -0,6 9,6


Prognos 2 2019 8,1 5,5 13,6
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mot slutet av året vilket gör det svårt att prognosticera om effekten av förbrukning av 


reserver och myndighetskapital håller i sig året ut. 


Fakulteten har en ganska stor ökning av personalkostnaderna jämfört med föregående år 


men i linje med årets budget. Detta är inte bara en effekt av löneökningar, utan även en 


effekt av fler anställda. Fakulteten står inför en viss expansion, vilket inte varit fallet på ett 


antal år. Detta syns också i de ökade driftskostnaderna, både jämfört med budget, och 


jämfört med samma period föregående år. 


Vad gäller lokalkostnaderna beslutades, efter att budgeten var lagd, att fakulteten numera 


debiteras och därefter själv fakturerar Region Skåne för de lokaler som de hyr av 


universitet (och som i slutändan betalas med ALF-medel). Tidigare har denna fakturering 


skett direkt ifrån sektion Bygg. Detta får ingen effekt på resultatet utan är rent 


bokföringsteknisk, men innebär att fakultetens hyreskostnader och övriga intäkter ökar med 


cirka 45 mnkr årligen. 


Prognosen för verksamhetsgrenen forskning är ett positivt resultat på 5,5 mnkr, att jämföra 


med en budget på 1,1 mnkr. 


 


Naturvetenskapliga fakulteten 


Under 2018 ökade fakulteten sin omsättning successivt med anledning av krav som gällde 


för förbrukning av myndighetskapital. Förbrukning av myndighetskapital fortgår även 


under 2019 men med något minskat fokus då de åtgärder som vidtogs bedöms ha haft 


önskad effekt.  


Naturvetenskapliga fakultetens utfall per april 2019 är negativt om 0,5 mnkr, med 


fördelning plus 5,2 mnkr inom verksamhet utbildning och minus 5,7 mnkr inom 


verksamhet forskning. Avvikelsen mot budget på plus 13,6 mnkr beror främst på ökade 


bidragsintäkter. Kostnaderna ökar samtidigt men motverkas av väsentligt lägre 


driftskostnader vilket gör att kostnaderna totalt sett endast uppvisar en mindre avvikelse. 


Prognos 2 visar att budgeterat resultat förväntas hålla 2019. 


 


Utbildning 


Fakulteten redovisar för utbildning ett överskott om 5,2 mnkr efter tertial två vilket innebär 


en positiv budgetavvikelse på 8 mnkr.  


Intäkterna ligger totalt sett 2,7 mnkr över budget och avvikelsen återfinns främst inom 


posten ytterligare tilldelning där extra anslag för överproduktionen som uppstod 2018 


återfinns.  


Kostnaderna ligger 5,3 mnkr lägre än budget och detta hänförs till driftskostnaderna. 2 


mnkr av dessa beror dock på felaktigt bokförda lokalkostnader mellan utbildning och 


forskning och kommer att justeras.  


Fakultetens prognos för verksamhetsgren utbildning uppgår efter tertial 2 till minus 0,4 


mnkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 3,3 mkr. 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 -4,9 -21,3 -26,2


Budget 2019 -3,7 -14,0 -17,7


Prognos 1 2019 -1,1 -13,7 -14,8


Prognos 2 2019 -0,4 -17,3 -17,7
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Forskning 


Fakulteten redovisar ett underskott om 5,7 mnkr efter tertial två vilket innebär en avvikelse 


mot budget på 5,6 mnkr. 


Intäkterna har totalt ökat med 16 mnkr jämfört med budget. Bidragsintäkterna har ökat med 


18 mnkr beroende på högre externfinansierad verksamhet och avgifterna  har minskat med 


2 mnkr då faktureringstakten varierar under året.  


Kostnaderna har ökat med 10,5 mnkr på grund av en ökning av både personal- och 


driftskostnader för att bedriva externfinansierad verksamhet. 


Fakultetens prognos för forskning visar på ett underskott på 17,2 mnkr och innebär totalt 


sett en avvikelse mot budget på 3,3 mnkr. 


Anslag och ytterligare tilldelning ökar med cirka 1,6 mnkr och beror bland annat på rektors 


medfinansiering av forskarskolan Agenda 2030 till CEC som administrerar denna 


verksamhet. 


Omfattningen av den externfinansierade verksamheten har totalt sett ökat på fakulteten 


vilket syns i ökningen på 18 mnkr jämfört med budget. Posten påverkas både av att nya 


medel beviljats och startats upp samt att flertal projekt ska avslutas under 2019.  


Fakultetens bidragsinkomster per den siste augusti uppgår till 315,2, vilket är en ökning på 


40 mnkr jämfört med augusti 2018. Största finansiären är, likt tidigare, Vetenskapsrådet 


(92,4 mnkr). ERC-bidrag från EU uppgår till 69,2 mnkr, vilket är en betydande ökning 


jämfört med april 2018 (6,6 mnkr).  


 


Samhällsvetenskapliga fakulteten 


Under 2018 expanderade fakulteten både inom utbildning och inom forskning. Fakulteten 


utökas under 2019 med LUCSUS och i resursfördelningen 2019 ökar fakultetens anslag till 


forskning. Den externfinansierade forskningen fortsätter att öka med fler beviljade bidrag 


och även avgiftsstudenterna fortsätter öka. Det är en positiv utveckling även för 2019 som 


kräver att institutionerna bemannar upp både forskning och utbildning.  


Enligt prognosen kommer det positiva resultatet att öka det totala myndighetskapitalet till 


193 mnkr, vilket motsvarar 27 procent av kostnaderna. Fakulteten räknar därför med att 


även för 2019 lyfta av kapital till central nivå. 


 


Utbildning 


Utbildningens utfall efter andra tertialet uppgår till plus 3,5 mnkr vilket ger en avvikelse 


mot budgeten på 1,4 mnkr.  


I prognosen hamnar resultatet för utbildning på 956 mnkr.  


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 20,2 17,6 37,7


Budget 2019 0,4 6,5 6,9


Prognos 1 2019 5,6 6,7 12,3


Prognos 2 2019 9,5 12,8 22,3
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Ytterligare tilldelning består av medel för utbildningsetableringen på Campus Helsingborg. 


Bidragen ökar med ersättning för regeringens integrationssatsning för nyanlända. Under 


posten avgifter finns både ersättning för avgiftsstudenter och uppdragsutbildning. 


Avgiftsstudenterna fortsätter att öka vid fakulteten och påverkar differensen med 3,6 mnkr. 


Därutöver ökar uppdragsutbildning jämfört med budget med bidrag från Skolverket, 


Primärkommuner och Svenska institutet. Detta är ett välkommet tillskott då institutionerna 


behöver öka andelen uppdragsutbildning för att på sikt kunna finansiera ökade kostnader 


för både personal, lokaler och overhead. 


Minskningen av personalkostnaderna beror på för högt uppskattad budget till följd av 


fördröjda anställningar på institutionsnivå. För att till viss del kompensera bortfallet av 


lärarkrafter ligger kostnaderna för arvoden (timlöner) högre i prognosen. Detta är dock 


fortfarande inom befintlig avvikelse för personalkostnader. Utveckling och olika åtgärder 


kring det administrativa stödet ökar kostnaderna för övrig drift. 


Prognosen av utbildningsuppdraget i Kuben (2019-09-25) visar att fakulteten kommer att 


underproducera med ca 1,7 procent. 


Forskning 


Forskningsresultatet på plus 9,9 mnkr efter andra tertialet är högre jämfört med den 


positiva budgeten. Fler anslag och lägre kostnad inom anslagsfinansierad forskning ger 


denna positiva differens.  


Den ökade omsättningen inom externfinansierad forskning ger ökade personalkostnader 


jämfört med budget medan personalkostnaderna inom den anslagsfinansierade forskningen 


minskar jämfört med budget. Vidare bokförs mer lokal-, drift- och indirekta kostnader på 


externfinansierad forskning vilket i sin tur minskar kostnaderna inom statsfinansierad 


forskning. Denna omfördelning ger en differens på kostnadssidan jämfört med budget.  


Den största utmaningen har de senaste åren varit att anställa personal och genomföra 


aktiviteter för att förbrukar anslagsmedel. Om prefekternas och ekonomernas bedömningar 


är rätt förväntas fakulteten vända trenden och antalet anställningar ökar hösten 2019. 


I prognosen har volymen för både intäkter och kostnader ökat. Anslagsintäkterna ökar med 


jämställdhetssatsningen i Hedda Anderssons namn och medel för forskningsetablering på 


Campus Helsingborg. Avgiftsinkomster från tidigare år (oförbrukade medel) används i 


högre utsträckning under året och ger en ökning i prognosen. Vidare fortsätter externa 


medel att öka med bidrag från bland annat VR, Formas och Mistra. LUCSUS flytt till 


fakulteten påverkar också volymen med 8,2 mnkr, dock mestadels mot utfallet 2018. 


Forskningens prognos för tertial två visar på ett positivt resultat på 12,8 mnkr, vilket 


innebär ett överskott på 6,3 mnkr jämfört med budget. 


 


Universitetets särskilda verksamheter (USV)  


Den ekonomiska omsättningen 2019 har jämfört 2018 minskat med cirka 50 mnkr vilket 


beror på att verksamheter har avslutats då deras inrättande period inte har förlängts och att 


verksamheter har flyttats till fakultet.  


Verksamheter som har avvecklats: Centrum för preventiv livsmedelsforskning vars 


personal har flyttats till institutionen för Livsmedelsteknik inom LTH. Verksamheten har 


avvecklingskostnader främst för lokaler vilka kommer att upphöra under 2019. Centre 


WTS inrättande period har upphört. Verksamheten hade avvecklingskostnader under 2018. 
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Verksamheter som flyttats till fakultet: Trafikflyghögskolan har flyttats till LTH, Circles 


har en ny organisation inom institutionen för Designvetenskaper inom LTH, flytt av 


personal har gjorts till LTH, EHL och Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för 


mellanösternstudier, SASNET och LUCSUS har flyttats till Samhällsvetenskapliga 


fakulteten och Centrum för öst-sydöstasienstudier har flyttats till HT fakulteterna. 


USV styrelsen har upphört från 2019 och istället har rektor delegerat ansvaret för USV till 


vicerektor med särskilt ansvar för USV. 


 


Verksamheternas ekonomi följer väl beslutad planering och budget. Resultatet efter tertial 


två visar ett underskott på 0,1 mnkr vilket är 3,4 mnkr bättre resultat än budgeterat för 


samma period 


Prognos två beräknas till ett underskott på 3 mnkr vilket är 0,8 mnkr bättre än budgeterat.  


Utbildning 


Inom USV är det Internationella miljöinstitutet som bedriver utbildningsverksamhet. Även 


inom USV gemensamt finns en mindre ekonomisk bokföring inom 


utbildningsverksamheten. 


Utfallet blev 1 mnkr vilket är 0,4 mnkr sämre resultat jämfört med budget. Intäkterna är 


lägre vilket beror på att studieavgifterna ännu inte har bokförts.. 


Resultatet i prognosen beräknas till ett underskott på 1,4 mnkr vilket är samma resultat som 


beräknades i budgeten. 


Forskning 


Utfallet efter andra tertialen blev ett överskott på 0,8 mnkr vilket jämfört med budgeten är 


ett bättre resultat på 3,7 mnkr. Det förbättrade resultatet beror främst på högre 


bidragsintäkter och lägre driftskostnader. 


Driftskostnaderna blev lägre inom Internationella miljöinstitutet då dessa inte är jämt 


fördelade över året utan är något högre under anda halvan, och driftskostnaderna inom 


Pufendorfinstitutet blev lägre då slutfakturorna för avslutade teman per april månad inte 


har belastat resultatet. 


Resultatet i prognos två beräknas till ett underskott på 1,6 mnkr vilket är 0,8 mnkr över 


budget. Det förbättrade resultatet beror på minskade löne- och driftskostnader.  


 


Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) 


Verksamheternas ekonomi följer väl beslutad planering och budget. Resultatet blev ett 


överskott på 243 tkr vilket är 260 tkr mnkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet beror 


Skissernas museums ökade bidragsintäkter (bland annat från LMK stiftelsen som ej var 


kända vid budgeteringstillfället) och kreditering av hyreskostnad som varit för hög under 


2017 och 2018. 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 1,7 -2,7 -0,9


Budget 2019 -1,4 -2,4 -3,8


Prognos 1 2019 -1,4 -1,6 -3,0


Prognos 2 2019 -1,4 -1,6 -3,0
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Resultatet i prognosen beräknas till ett underskott på 0,8 mnkr vilket jämfört med budget är 


ett försämrat resultat med 1 mnkr. Det försämrade resultatet beror främst på att både löne- 


och driftskostnaderna beräknas öka. En förklaring till de ökade lönekostnaderna är att det 


inom Skissernas museum görs en satsning på personal genom ökade arvodeskostnader, 


sommarvikarier, amanuenser och en ny informatör på heltid. De ökade driftskostnaderna är 


till följd av att man tack vare ytterligare tilldelade medel, avgifts- och bidragsintäkter kan 


planera för en ökad verksamhet under resten av året. 


 


Utbildning 


Botaniska trädgården, del av Historiska museet och Odeum har sin ekonomiska 


redovisning inom utbildningsverksamheten. 


Resultatet efter tertial två visar på ett underskott på 1,1 mnkr vilket jämfört med budget är 


ett försämrat resultat med 1,2 mnkr. Resultatet beror på att Historiska museet fått mindre 


bidragsintäkter då bidraget från Region Skåne minskat med 0,8 mnkr. Då det även finns 


nya bidragsintäkter som ej var kända vid budgeteringen blir den totala bidragsminskningen 


mindre, cirka 0,6 mnkr. Även ökade lönekostnader är en förklarar till det försämrade 


resultatet. Denna ökning beror på att Historiska museet haft en ökad andel timavlönad 


personal med anledning av ökat antal besökare och de tre säsongsanställningarna inom 


Botaniska trädgården har justerats upp med ytterligare en månad med anledning av längre 


växtsäsong. 


I prognosen beräknas resultatet till ett underskott på 1 mnkr vilket jämfört med budget är 


ett försämrat resultat med 1,3 mnkr.  


Forskning 


En del av Historiska museet och Skissernas museum har sin ekonomiska redovisning inom 


forskningsverksamheten. 


Resultatet blev ett överskott på 1,4 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre resultat än budget. Det 


förbättrade resultatet beror på ökade bidrag som ej var kända då budgeten fastställdes (tex 


LMK stiftelsen) och minskade lokalkostnader inom Skissernas museum. Denna minskning 


beror på att LU Bygg 2019 gjort en kreditering för felaktiga lokalkostnader under 2017 och 


2018. 


I prognosen beräknas resultatet till ett underskott på 0,3 mnkr vilket jämfört med budget är 


ett försämrat resultat med 0,3 mnkr.  


 


MAX IV laboratoriet 


MAX IV fortsätter att växa. För närvarande är sex strålrör i drift och ytterligare två 


kommer att vara igång inom de kommande sex månaderna. Under 2019 har MAX IV 


budgeterat för en betydande personalökning, som på kort sikt utmanar alla delar av 


organisationen. MAX IV:s prognos efter tertial ligger i fas med budget och visar ett 


underskott på 14,5 mnkr.  


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 -0,1 -0,8 -0,9


Budget 2019 0,3 0,0 0,2


Prognos 1 2019 -0,8 -0,2 -1,0


Prognos 2 2019 -1,0 0,2 -0,8
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Utbildning 


Inte relevant för MAX IV då man inte bedriver någon utbildningsverksamhet. 


Forskning 


I prognosen för tertial 2 redovisar MAX IV att resultatet för 2019 kommer falla ut i 


enlighet med budget. De totala kostnaderna avviker med ca 4 % från de budgeterade vilket 


motsvarar 19 mnkr . Det innebär en motsvarande minskning på intäktssidan inom 


driftsekonomin. Överskjutande driftsbidrag periodiseras och kommer förbrukas under 


2020.  


Huvudsakliga orsaker bakom den lägre kostnadsmassan hittar vi på personalsidan där 


rekryteringsplanen inte kommer kunna uppfyllas fullt ut i kombination med 


personalomsättning och ej budgeterade tjänstledigheter och genom att större inköp inom 


acceleratorn har senarelagts av olika skäl. Denna avvikelse har i nuläget ingen betydande 


påverkan på kärnverksamheten. Användarrelaterade aktiviteter framskrider enligt plan. 


 


Gemensam förvaltning 


Förvaltningen redovisade 2018 ett underskott på 3 mnkr. Detta på grund av att överskottet 


för donationskampanjen återbetalades, en överföring av reservering för 


ledningsgruppsutvecklingen till tekniska kostnadsställen samt flyttkostnader.  


 


2019 budgeterar förvaltningen ett underskott på 1,2 mnkr. Verksamheten går i stort enligt 


plan förutom ett par verksamheter, LDC och LUCE som går med underskott. LDC visar ett 


underskott i T2 på 5 mnkr och prognostiserar ett underskott på 4,3 mnkr vid årets slut. 


LDC håller på att se över sin prismodell och genomför ett arbete för att öka samordningen 


mellan LU-IT vilket kan påverka resultatet negativt under innevarande år. LUCE 


(uppdragsutbildning) visar vid tertialbokslutet ett underskott på 3,3 mnkr men beräknar i 


prognosen nå ett nollresultat vid årets slut. 


Dålig matchning mellan intäkter och kostnader i utfallet gör att förvaltningen trots dessa 


underskott visat på ett överskott på 6 mnkr efter andra tertialet.  


Enligt prognos två förväntas resultatet hamna på ett underskott på cirka 3,7 mnkr. 


Förvaltningen har kapital som kan hantera underskottet som delvis är enligt plan. 


Förvaltningen är en stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning. Intäkter 


och kostnader fördelas till största del mellan verksamheterna med hjälp av olika 


fördelningsnycklar.  


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 9,7 9,7


Budget 2019 -14,5 -14,5


Prognos 1 2019 -14,5 -14,5


Prognos 2 2019 -14,4 -14,4


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 3,7 -6,8 -3,1


Budget 2019 -0,5 -0,7 -1,2


Prognos 1 2019 -1,3 -2,2 -3,6


Prognos 2 2019 0,6 -4,3 -3,7







 


 22 


 


Gemensamma tekniska kostnadsställen 


Resultatet för Gemensamma tekniska kostnadsställen, vilket visar ett överskott på 80 mnkr, 


och budgetavvikelsen som uppgår till plus 93 mnkr, beror till övervägande del på centrala 


bokslutsbokföringar på kst 809401 EK Univ gemensamt (budgetavvikelse plus 147 mnkr). 


Bokslutsbokföringar är inte linjära under året och varierar kraftigt mellan de olika 


boksluten, bland annat på grund av att motkonteringen mot verksamhetens löpande 


semesterkostnad görs här. För helåret budgeteras och prognostiseras de centrala 


bokslutsbokföringarna till ett nollresultat. 


För kst 809302 Personalavg, univ gemensamt är underskottet för perioden 43 mnkr, vilket  


9 mnkr lägre än budget. Premierna till Statens Pensionsverk (SPV) har ökat i snabbare takt 


än förväntat och en höjning av uttaget i lönebikostnaderna för att täcka 


premieutbetalningarna diskuteras och det kommer föreslås besluta om en höjning i 


samband med universitetets resursfördelningsbeslut för 2020.  


 


Prognosen beräknas till ett underskott på 31 mnkr, vilket är en försämring med 11 mnkr 


jämfört med budgeterade 20 mnkr.  


Kst 809302 Personalavg, univ gemensamt har försämrat sin prognos med 20 mnkr till 


minus 70 mnkr. SPV lämnar varje höst en prognos över nästa års premiekostnader. I SPV:s 


prognos ingår kostnader för förmånsbestämd ålderspension enligt det statliga 


tjänstepensionsavtalet PA 16 och kostnader för övriga kollektiva försäkringar, som ingår i 


de statliga avtalsförsäkringarna. SPV:s prognos grundar sig på anställningsuppgifter per en 


viss månad och innehåller generella antaganden om löneutveckling och strukturella 


förändringar. Det övergripande antagandet är att antalet anställda är oförändrat från den 


tidpunkt då anställningsuppgifterna är hämtade. Antalet sjuka och tjänstlediga personer 


antas därmed vara konstant under perioden för beräkningen. Personer som uppnår 


pensionsåldern under perioden ersätts i beräkningarna med fiktiva personer. Skillnader 


mellan de antaganden SPV gör i sin prognos och det verkliga utfallet orsakar differenser 


mellan prognosen och den faktiska premiekostnaden. 


En annan orsak till differenser är att man under året gör omräkningar på grund av att 


uppgifterna, som premien grundat sig på, ändras retroaktivt. Då de faktiska premierna för 


januari - augusti varit betydligt högre än förväntat. 


 


Övriga verksamheter 


Universitetets Övriga verksamheter (UB, Utvecklingsenheten i Helsingborg) beräknar ett 


överskott i prognos två på 5,2 mnkr jämfört med ett budgeterat underskott på 1,2 mnkr.  


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 -31,1 68,5 37,4


Budget 2019 -18,1 -2,1 -20,2


Prognos 1 2019 -27,7 -11,3 -39,1


Prognos 2 2019 -2,3 -28,9 -31,1
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Både UB, med E-media och depåer samt Campus genomför större förändringsprojekt vilka 


visar en större avvikelse mot budget och en förändrad prognos jämfört med lagd budget. 


Kostnadsutvecklingen, höjningarna från leverantörerna, på e-media var inte kända vid 


budget. Utdebiteringen till fakulteterna av kostnaderna matchar inte utbetalningarna vilket 


gör att E-media visar ett stort underskott nu och kommer att utdebiteras till fakulteterna 


med 16 mnkr i december men kostnaden till leverantör kommer först nästa år.  


Flytten av depåerna är kostnadsmässigt under kontroll, men det har varit svårt att 


budgetera/prognostisera på vilket år kostnaderna kommer att visas. Efter flytten ser UB att 


kostnadsminskningar kan ske genom uthyrning av lokaler vilket återställer 


myndighetskapitalet till samma nivå som tidigare vid utgången av 2022. 


Övriga verksamheter är stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning och 


intäkter och kostnader fördelas mellan verksamheterna med hjälp av olika 


fördelningsnycklar. 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 1,7 8,7 10,3


Budget 2019 -1,7 0,5 -1,2


Prognos 1 2019 -4,8 -5,2 -10,0


Prognos 2 2019 -0,1 5,3 5,2
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 augusti 2019


(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall


Totalt 2019-08-31 2019-08-31 % budget prognos 31/8 2018 2017


Intäkter


Anslag 3 169 3 189 -19 -0,6 4 783 4 775 4 664 4 505


Avgifter 417 490 -73 -15,0 735 733 744 719


Bidrag 2 195 2 097 98 4,7 3 146 3 272 3 095 3 005


Finansiella intäkter 3 3 -1 -17,2 5 5 14 16


Resultatandelar 15 0 15 0,0 0 15 20 2


Summa intäkter 5 799 5 779 19 0,3 8 669 8 800 8 536 8 247


Kostnader


Personal * 3 509 3 553 -45 -1,3 5 330 5 359 5 236 5 023


Lokaler 711 688 23 3,4 1 032 1 067 1 042 998


Övrig drift 1 110 1 133 -23 -2,1 1 700 1 756 1 646 1 534


Finansiella kostnader 9 7 2 33,9 10 10 34 20


Avskrivningar 351 343 7 2,1 515 526 505 471


Summa kostnader 5 690 5 725 -35 -0,6 8 587 8 718 8 464 8 046


Kapitalförändring 109 55 54 82 82 72 201


Beräknat utg myndighetskapital 1 843 1 788 54 3,0 1 815 1 815 1 733 1 660


Transfereringar och uppbörd 163 110 53 48,3 165 334 287


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall


Utbildning 2019-08-31 2019-08-31 % budget prognos 2 2018 2017


Summa intäkter 1 738 1 769 -30 -1,7 2 653 2 629 2 640 2 530


Summa kostnader 1 686 1 766 -81 -4,6 2 650 2 600 2 609 2 512


Kapitalförändring 53 2 50 3 29 31 18


Beräknat utg myndighetskapital 461 411 50 12,3 412 438 409 377


Transfereringar och uppbörd 5 30 -25 -84,9 45 52 59 55


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall


Forskning/forskarutbildning 2019-08-31 2019-08-31 % budget prognos 2 2018 2017


Summa intäkter 4 060 4 011 50 1,2 6 016 6 171 5 897 5 715


Summa kostnader 4 004 3 958 46 1,2 5 938 6 118 5 856 5 534


Kapitalförändring 57 52 4 79 53 41 181


Beräknat utg myndighetskapital 1 381 1 377 4 0,3 1 403 1 378 1 325 1 283


Transfereringar och uppbörd 159 80 79 98,2 120 176 275 232


* Semesterskulden beräknas påverka resultatet positivt med 90 mnkr 


antal        


31-aug-19


antal               


31-dec-18


föränd. 


antal


förändr.  


%


Innehavare av doktorandtjänst 1 268 1 306 -38 -2,9


Meriteringsanställningar 430 408 22 5,4


Lektor 883 853 30 3,5


Professor 651 660 -9 -1,4


Adjunkt 240 245 -5 -2,0


Annan underv & forskande personal 986 983 3 0,3


Administrativ personal 1 568 1 497 71 4,7


Bibliotekspersonal 163 163 0 0,0


Teknisk personal 683 653 30 4,6


Summa 6 872 6 768 103 1,5


Perioden Helår 2019 Föregående år


Personalkategori 


(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 augusti 2019


Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004 till 2018 samt helårsprognos för 2019


Diagrammet nedan visar utvecklingen av de oförbrukade bidragen under perioden 2004 till april 2019
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors beslut fattade under perioden 
2019-08-30 – 2019-10-03 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Anställning som adjungerad professor i klinisk
neuropatologi (ändringsbeslut)


2019-09-02 


2. Förnyad anställning som gästprofessor i
riskhantering och samhällssäkerhet


2019-09-05 


3. Anställning som professor i teoretisk
datavetenskap – fortsatt rekryteringsprocess


2019-09-05 


4. Upphävande av tidigare beslut om att informera
om en ledig anställning som professor i
neuropsykologi med särskild inriktning mot brain
imaging


2019-09-05 


5. Anställning som professor i obstetrik och
gynekologi - fortsatt rekryteringsprocess


2019-09-05 


6. Anvisning av medel för forsknings- och
utbildningsetableringar på Campus Helsingborg
2019 - 2023


2019-09-05 


7. Anvisning av ytterligare innovationsstöd till
företagsinkubatorn SmiLe 2019


2019-09-05 


8. Anvisning av ytterligare innovationsmedel till
företagsinkubatorn SmiLe 2019 och 2020


2019-09-05 


9. Samfinansiering av forskningsprogrammet K2 –
kunskap och kompetens för attraktiv
kollektivtrafik 2020 - 2024


2019-09-05 


10. Anvisning av medel ur universitetets lokalfond till
Ekonomihögskolan 2019


2019-09-05 


2019-10-07 
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11.  Anvisning av medel till nationellt 
forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper 
2019 och 2020 


2019-09-05 


12.  Anvisning av medel till projektet öppen vetenskap 2019-09-05 


13.  Överlämnande av anspråk på ersättning gentemot 
Lunds universitet 


2019-09-05 


14.  Angående remiss över promemorian Justering av 
vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen 


2019-09-09 


15.  Yttrande över betänkandet Biojet för flyget 2019-09-12 


16.  Yttrande över slutbetänkande Effektivt 
investeringsfrämjande för hela Sverige (SOU 
2019:21) för utredningen effektivt offentligt 
främjande av utländska investeringar 


2019-09-12 


17.  Yttrande över utredningen om Riksrevisionens 
ledningsstruktur 


2019-09-12 


18.  Yttrande över utredningen om Riksrevisors 
avgångsvillkor och karens 


2019-09-12 


19.  Anställning som professor i fonetik 2019-09-12 


20.  Yttrande över remiss Rekommendation för 
forskningsdatapolicy 


2019-09-12 


21.  Misstanke om oredlighet i forskning 2019-09-12 


22.  Angående remiss av Svensk kärnbränslehantering 
AB:s kompletterande yttrande i ärende om 
tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet av anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av 
använt kärnbränsle och kärnavfall 


2019-09-16 


23.  Ändring av föreskrifter för Nationellt 
resurscentrum för fysik (NRCF) 


2019-09-19 


24.  Strategi för hållbar utveckling för Lunds 
universitet 2019-2026 


2019-09-19 


25.  Utredning av ämneslärarutbildningen vid Lunds 
universitet 


2019-09-19 


26.  Yttrande över remiss: Anslutning till Statens 
servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- 
och fakturahantering (Fi2019/02671/SFÖ) 


2019-09-19 
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27.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
design och tillverkning av komplexa system med 
inriktning mot kryoteknik 


2019-09-26 


28.  Ytterligare fördelning av universitetsgemensamma 
medel för jämställdhetssatsning av gästprofessorer 
av underrepresenterat kön 2019 - 2020 


2019-09-26 


29.  Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter 
och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet 


2019-09-26 


30.  Uppdrag till Universitetsbiblioteket 2019-09-26 


31.  Uppdrag för Biblioteksstyrelsen 2019-09-26 


32.  Utseende av ordförande och ledamöter i 
Biblioteksstyrelsen 


2019-09-26 


33.  Föreskrifter för Odeum 2019-09-26 


34.  Föreskrifter för Lunds universitets botaniska 
trädgård (LUBT) 


2019-09-26 


35.  Föreskrifter för Historiska museet vid Lunds 
universitet 


2019-09-26 


36.  Föreskrifter för enheten Skissernas Museum och 
Lunds universitets konstsamling 


2019-09-26 


37.  Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut om 
föreläggande enligt Djurskyddslagen 


2019-09-26 


38.  Överklagande av beslut från Högskolans 
avskiljandenämnd 


2019-09-26 


39.  Angående remissen Samråd angående tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse 


2019-09-30 


40.  Angående remissen Längre lastbilar på det svenska 
vägnätet - för mer hållbara transporter 


2019-09-30 


41.  Utseende av styrelse för Historiska museet vid 
Lunds universitet 


2019-10-03 


42.  Utseende av styrelse för Botaniska trädgården vid 
Lunds universitet 


2019-10-03 


43.  Yttrande över remiss: Ekonomistyrningsverkets 
förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (2019-
00909) 


2019-10-03 


44.  Handlingsplan för internationalisering vid Lunds 
universitet 2019-2021 


2019-10-03 
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45.  Utseende av ordförande, entledigande av ledamot 
samt utseende av ledamot i Lunds universitets 
kommitté för upprepad etisk granskning av 
forskningsprojekt finansierade av amerikanska 
federala finansiärer 


2019-10-03 


46.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
studentprojektet En väg framåt 2020 - 2021 


2019-10-03 


47.  Anvisning av medel till förstudie av 
universitetshuset 2019 


2019-10-03 


48.  Anvisning av medel till Wallenberg Academy 
Fellows karriärprogram för yngre forskare 
utnämnda år 2012 - 2015 


2019-10-03 


 
Remisser inkomna under perioden 2019-08-30 – 2019-10-03 
 


1.  Betänkandet Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (SOU 
2019:24). Svar till Kulturdepartementet senast 2019-12-19. 
 


2.  Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner 
efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen. Svar till 
Socialdepartementet senast 2019-09-25. 
 


3.  Rekommendation av kodex för forskningens integritet. Svar till Sveriges 
Universitets- och högskoleförbund (SUHF) senast 2019-10-15. 
 


4.  Sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell 
högspecialiserad vård. Svar till Socialstyrelsen senast 2019-11-11. 
 


5.  Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. 
Svar till Myndigheten för yrkeshögskolan senast 2019-09-27. 
 


6.  Betänkandet Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation 
för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22). Svar till Miljödepartementet 
senast 2019-12-20. 
 


7.  Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst 
brexit. Svar till Justitiedepartementet senast 2019-11-05. 
 


8.  Transportstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:70) om lämnande av 
statistiska uppgifter om användning av luftfartyg. Svar till 
Transportstyrelsen senast 2019-10-21. 
 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2019-08-30 – 2019-10-03






IT-direktör John Westerlund 


IT-verksamheten vid Lunds universitet 


Bakgrund 
IT-verksamheten vid universitetet är decentraliserad i likhet med den verksamhet som vi 
är satta att stödja. Den enda reglering av IT-verksamheten som finns i arbets- och 
delegationsordningarna är rektors delegation till fakultetsstyrelserna att ”besluta om 
organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell verksamhet”. Denna delegation 
har fakulteterna valt att utnyttja på olika sätt beroende på historik, ledningsfilosofi och 
verksamhetens beskaffenhet. 


Att tillhandahålla IT-stöd vid Lunds universitet är mer komplext än motsvarande stöd hos 
stora företag. Om man till exempel jämför med IKEA så har de EN affärsidé och 
tusentals produkter. Lunds universitet har tusentals affärsidéer. Vi har forskargrupper 
som arbetar med allt från nanorobotar som skall reparera hjärnan efter en stroke, till 
översättningar av de feniciska texterna från biblioteket i Alexandria. Från extremt 
dataintensiv forskning vid Max IV och BioImaging till de som arbetar med skapandet av 
en ny svensk-italiensk ordbok. Denna mångfacetterade verksamhet kräver att vi måste 
tillhandahålla många olika lösningar med olika prestanda, volym och säkerhets-
klassificering. Det som är gemensamt är att den allmänna digitaliseringen ökar både 
kraven på det IT-stöd som tillhandahålls, och takten med vilken stödet måste levereras. 


Aktivt förändringsarbete 
Den decentraliserade beslutsordningen betyder dock inte att de olika IT-organisationerna 
på egen hand försöker angripa den här problembilden. Vi har under några år arbetat med 
det virtuella koncept som vi kallar ”IT-vid-LU”. Den inkluderar 
universitetsgemensamma1 och fakultetsgemensamma2 IT-funktioner och består av både 
ledningsfunktioner och kompetens- och förankringsnätverk3 kring leveranserna av olika 
Bas-IT tjänster.  


Vi är på väg mot en gemensam infrastruktur för datorhallar, servrar, lagring och backup. 
Gemensam infrastruktur finns redan för fasta och trådlösa nätverk, inloggningstjänster, 
katalogtjänster, telefoni m.m. Vi har ett organiserat upphandlingssamarbete kring 
hårdvaror och licenser, vi har tagit fram en gemensam klientinfrastruktur för Mac och 
Windows och en gemensam utskriftsplattform som även fortsättningsvis stödjer lokala 
IT-organisationers leverans och support. Vi håller på med gemensamma infrastrukturer 
för hantering av AV-utrustning i lärosalar och konferensrum och gemensamma metoder 


1 IT-Kontoret, LDC, LUNARC, Max IV 
2 LTH, N, J, M, HT 
3 IT-tekniker centralt, på fakultet och på institution 


PM 


2019-10-08 
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för att tillgängliggöra programvaror till anställda och studenter. Ett led i att kunna 
tillsammans leverera alla olika tjänster är att vi mer och mer går över till likartade 
processer och en gemensam strukturerad ärendehantering.  
 
Den drivande tanken bakom hela förändringsarbetet är att säkerställa att oavsett var på 
universitetet en person är verksam, skall det finnas tillgång till en acceptabel lägstanivå 
på IT-tjänster. Förändringarna ska även underlätta samarbeten, och dubbla anställningar, 
inom universitetet. Detta gör vi genom att nyttja storleken och kompetensen i 
organisationen, samtidigt som vi bejakar de olika förutsättningar som gäller för 
verksamhetens olika delar. 
 
 
På horisonten 
Vi ser en ökad satsning på IT- och informationssäkerhet. En ständigt ökande hotbild mot 
informationsresurserna, ökade krav på spridning av information (OpenData) och 
samtidiga nya legala krav på en tydligare säkerhet för personanknuten information gör att 
detta är ett område som kraftigt kommer att växa både avseende persontid och 
ekonomiska resurser. 
 
Vi måste utveckla de gemensamma datorhallarna. En åldrande primärhall kopplad till de 
stigande strömförbrukningskraven från högkapacitetsberäkningsklustren (Lunarc), 
behovet av en mer miljöanpassad generell datorhallsdrift och krav på bättre ekonomisk 
verkningsgrad gör att vi i närtid behöver etablera en ny primär datorhall för universitetet. 
 
Vi måste förändra hur vi lagrar information. Lagring måste ske på ”rätt ställe” utifrån 
prestanda/volym/säkerhet. Backuptjänster och lagringstjänster måste finnas skiktade på 
motsvarande sätt och vi måste ta hjälp av andra (Sunet, EUDAT, Amazon, Microsoft 
m.fl.) för att kunna leverera alla delar i matrisen. 
 
Vi måste förbättra kompetensutvecklingen av IT-medarbetare och IT-användare. 
Digitalisering, nya verktyg och förändrade arbetsuppgifter i såväl kärnverksamheten som 
i stöd & support kräver nya kompetenser. Universitetet har många kraftfulla IT-verktyg, 
men det är långt kvar tills alla ens basalt kan utnyttja funktionaliteten.  
 
Vi måste få till en tätare samverkan med biblioteksverksamheten. 
Biblioteksverksamheternas kompetenser i informationshantering är en nyckelresurs i den 
kraftigt växande hanteringen av digitala forskningsdata. Nya krav och verktyg, 
datahanteringsplaner, metadatahantering, katalogisering, mellan- och långtidslagring av 
forskningsdata och så vidare, kräver ett nära samarbete mellan IT- och 
biblioteksorganisationerna så att processer och lösningar som utvecklas stödjer 
forskningen på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Vi måste få till en tätare samverkan med de pedagogiska utvecklingsfunktionerna. Vi ser 
en tydlig ny trend i att universitetet tar fram gemensamma IT-baserade lösningar för 
utbildningens genomförande, inte som tidigare endast för utbildningsadministration. 
Digitaliserad pedagogik, nya lärplattformar, digitala tentamina m.m. ställer nya krav på 
support och samverkan mellan IT och pedagogik. 
 
 







Vi måste samarbeta mer med andra. Särskilt med molnleverantörer. Det kommer att 
krävas en kraftig utökning av användningen av molntjänster för att kunna hinna med i 
utvecklingstakten. Inte ens Lunds universitet är tillräckligt stort, eller har tillräckliga 
resurser, för att ensamt kunna bekosta den utveckling som krävs för att uppnå en 
hygiennivå av IT-stöd i forskning, utbildning och stödverksamhet. 
 
Vi måste gå mot en tydligare akademisk förankring av IT. IT har länge betraktats som ett 
fristående område, mycket beroende på den ”Män-i-vita-rockar” mentalitet som levt kvar 
från IT:s barndom. Forskning och högre utbildning är en informationsindustri och 
digitaliseringen av kärnverksamheten är för fundamental för att inte utbildningen och 
forskningen skall ha det avgörande inflytandet på IT-utvecklingen.  
 
Vi behöver upprätta strukturer för att lyfta blicken och se längre fram. Idag är fokus 
väldigt mycket på att lösa frågor ”här-och-nu”. Vi måste aktivt arbeta med utveckling av 
ITs olika facetter, stöd till utbildning/stöd till forskning/stöd till administrativt arbete. Att 
endast passivt använda det som andra har utvecklat, duger inte långsiktigt om vi vill se IT 
som ett värdefullt stöd och en konkurrensfördel för Lunds universitet. 
 
 
 
 
 
John Westerlund 
(IT-direktör Lunds universitet och sektionschef LDC) 
 
 








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 32, 046-222 00 00 
E-post Tim.ekberg@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se 


Avdeln ing  Planer ing  
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2020 samt 
planeringsförutsättningar 2021 och 2022 för Lunds universitet 
Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, 
prioriteringar, insatser och särskilda utmaningar. I resursfördelningen anges hur de 
statliga resurserna fördelas och hur de övergripande ekonomiska ramarna för 
verksamheten det kommande året kommer att se ut. Därutöver anges även 
planeringsförutsättningar för de kommande två åren.  


Verksamhetsplanen och resursfördelningen presenterades och diskuterades på 
styrelsens sammanträde i juni. Därefter har ärendet varit föremål för vidare 
beredning. Regeringens budgetproposition för 2020 har föranlett vissa smärre 
förändringar och ligger till grund för planeringsförutsättningarna för 2021 och 2022. 


Verksamhetsplanen, resursfördelningen och planeringsförutsättningarna utgör delar 
av ett och samma beslutsdokument. Dokumentet har varit föremål för MBL-
förhandling enligt särskild ordning. 


Styrelsen föreslås besluta: 
- Att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2020 samt


planeringsförutsättningar för 2021 - 2021 enligt föreliggande förslag.
- Att ge rektor rätt att göra smärre justeringar och rättningar som beror på


uppenbara felräkningar eller felfördelningar.


2019-10-23 


Universitetsstyrelsen 


Dnr STYR 2019/89 
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FÖREKOMMANDE FÖRKORTNINGAR 
EHL – Ekonomihögskolan,  
HT – Humanistiska och teologiska fakulteterna 
J – Juridiska fakulteten 
K – Konstnärliga fakulteten 
LTH – Lunds tekniska högskola 
M – Medicinska fakulteten 
N – Naturvetenskapliga fakulteten 
S – Samhällsvetenskapliga fakulteten 
USV – Universitetets särskilda verksamheter 
LUKOM – Lunds universitets kultur- och museiverksamheter 
UB – Universitetsbiblioteket 
UN – utbildningsnämnden 
FN – forskningsnämnden 


Om inget annat anges avser begreppet ”fakulteter” även USV, MAX IV-laboratoriet, LUKOM 
och Universitetsbiblioteket. 
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1.Verksamhetsplan för 2020 
Följande verksamhetsplan utgår från universitetets strategiska plan, som sträcker sig mellan 
2017 och 2026. Den strategiska planen består av en inledande värdegrund och följs därefter 
av sex huvudområden. Under varje huvudområde finns sammanlagt 27 definierade delmål. 
Rubrikerna i följande verksamhetsplan är de samma som huvudområdena i den strategiska 
planen. De olika delmålen finns på olika sätt framskrivna, inbakade och operationaliserade i 
verksamhetsplanen. Den strategiska planen återfinns i sin helhet som bilaga 1. 


I verksamhetsplanen lyfts övergripande och gemensamma projekt fram, både pågående och 
nya. Vissa av dessa finansieras genom resursfördelningen medan andra får pengar genom 
särskilda strategiska satsningar och gemensamma resurser. Verksamhetsplanen ger dock 
ingen heltäckande bild av alla de satsningar som görs vid universitetet kopplat till den 
strategiska planen. Vid fakulteterna finns åtskilligt fler aktiviteter som på olika sätt utgår från 
den strategiska planen.  


VÄRDEGRUNDEN 
I den strategiska planen definieras universitetets värdegrund. Av den framgår att universitetet 
ska stå fritt från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens 
frihet, integritet och kvalitet. Värdegrunden lyfter även fram vikten av kritiskt och reflekterande 
perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor. 
Värdegrunden finns som en bottenplatta och röd tråd i hela verksamhetsplanen. Samtliga 
fakulteter ska integrera värdegrunden i sitt strategiska och operativa arbete  


Universitetet har inrättat ett etikråd som ska vara rådgivande till rektor och fakulteterna. Syftet 
med etikrådet är att arbeta bredare med etikfrågorna för att utveckla och höja den etiska 
medvetenheten i hela organisationen. Universitetet har inrättat funktionen vetenskapligt 
ombud som kan ge oberoende råd i frågor som rör god vetenskaplig sed. Obligatoriska 
etikkurser för doktorander ska utvecklas och ges. Universitetet har sedan tidigare en nämnd 
för utredning av vetenskaplig oredlighet samt en disciplinnämnd som handskas med fusk, 
störningar och trakasserier inom utbildningen.  


En identifierad risk, i universitetets interna riskarbete, är att lagar, förordningar och interna 
regelverk inte alltid efterlevs. Detta är självklart allvarligt, samtidigt som flera fakulteter numera 
värderar risken lägre. Nya system har utvecklats och insatser har gjorts för att höja både 
medvetenheten och kompetensen. Gemensamma projekt har initierats, bl.a. gällande 
regelefterlevnad, strukturerad och korrekt diarieföring, registrering av bisysslor och 
upphandling. Detta arbete, som genomförs på många olika fronter samtidigt, är ett fortsatt 
högt prioriterat område.  


UTBILDNING OCH FORSKNING SKA VARA SAMMANFLÄTADE 
Målet om hög kvalitet i all utbildning och forskning är centralt och självklart. Universitetet ska 
vidareutveckla sitt interna kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. Ett kvalitetssäkringssystem för forskningen är under utveckling. De tre 
fakultetsövergripande nämnderna har ett särskilt ansvar i att utveckla och leda universitetets 
arbete med kvalitetssäkringssystem.  


Excellens uppnås genom medvetet och kontinuerligt arbete. För att insatser och prioriteringar 
ska vara riktiga och adekvata behövs en samlad bild över forskningens kvalitet i form av 
återkommande universitetsgemensamma utvärderingar. Universitetet har därav satt igång ett 
särskilt projekt för universitetsgemensam kvalitetsutvärdering av forskning - RQ20 (Research 
Quality Evaluation 2020). Med utgångspunkt från det breda universitetet och dess 
kunskapsmiljöer ska kvalitetsutvärderingen bidra till en samlad bedömning av forskningens 
kvalitet. Utvärderingen har som mål att klargöra framtida möjligheter och utmaningar samt ge 
stöd och värdefull kompetens i uppbyggandet av ett långsiktigt kvalitetssäkringssystem för 
forskning. 
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En grundläggande strategi för att uppnå högsta möjliga kvalitet är att sammanfläta utbildning 
och forskning i lärandemiljöer. Arbetet med att i ökad utsträckning sammanfläta utbildning och 
forskning är fortsatt ett prioriterat område. Utbildningsnämnden ska fortsätta utveckla och 
stimulera sammanflätningen i lärandemiljöer. Även forskningsnämnden och 
forskarutbildningsnämnden har ett uppdrag att utveckla och stimulera sammanflätningen i 
lärandemiljöer. Samtliga fakulteter har ett grundläggande ansvar att tillse att sammanflätade 
lärandemiljöer möjliggörs och utvecklas. 


Lunds universitet blir ett allt mer forskningstungt lärosäte. I den utvecklingen blir det allt 
viktigare att bygga sammanflätade miljöer där lärare och professorer är aktiva i både 
utbildningen och forskningen. Samtliga lärare är en viktig resurs i undervisningen och 
lärandemiljöerna.  Utbildningens meritvärde behöver öka generellt sett såväl vid tillsättningar 
av läraranställningar som inom flera ämnesområden. 


Att öppet kunna publicera och säkert kunna lagra forskningsresultat är en viktig, komplicerad 
och prioriterad fråga. För att utveckla och förbättra universitetets arbete med lagring av 
forskningsdata har ett projekt initierats. Projektet ska bl.a.  utarbeta universitetsgemensamma 
rutiner och bevaka utvecklingen inom forskningsdata internt, nationellt, och internationellt.  


Campus Helsingborg bedriver utbildning och forskning i nära samverkan med externa aktörer. 
För att stimulera närvaro och uppbyggande av forskningsverksamhet såväl som för att bygga 
ut utbildningarna vid Campus Helsingborg med fler studieplatser avsätts särskilda medel i 
resursfördelningen. De insatser som initierades 2019 ska fortsätta och utvecklas. En ny 
utbildning för hälso- och sjukvårdskuratorer ska startas upp. Campus Helsingborg är en 
universitetsgemensam angelägenhet och samtliga fakulteter har ett ansvar i att tillse att 
verksamheten utvecklas på bästa möjliga sätt. 


Universitetets olika verksamheter har lyft fram att det finns en risk att mål och ambitioner inte 
nås inom grundutbildningen på grund av stagnerade eller minskade anslag samt att den 
externa finansieringen av forskningen har blivit allt för styrande. Detta är centrala och viktiga 
utmaningar som påverkar all utbildning och forskning vid universitetet. Universitetet fortsätter 
att verka för en höjning till all grundutbildning såväl som att andelen direkta statsanslag till 
forskningen ska öka. Samtidigt är det fakulteternas ansvar att tillse att utbildning och forskning 
bedrivs med hög kvalitet utifrån de styrsystem och resurser som är givna.  


Universitetets grundläggande mål är att ge en god utbildning nära kopplad till levande 
forskningsmiljöer och en utbildning som leder till ämnesspecifika kompetenser såväl som en 
förmåga att bli självständiga och kritiska aktörer som klarar av att navigera i en föränderlig 
framtid. Universitetet behöver i ökad utsträckning systematiskt arbeta med frågan hur 
morgondagens utbildning kan och bör se ut. Att morgondagens utbildningar generellt sett 
kommer att behöva betydande inslag av ämnesövergripande och generiska inslag bör vara 
en utgångspunkt i detta arbete. En särskild satsning på nya fakultetsövergripande utbildningar 
(Liberal Arts) ska genomföras. Utbildningsnämnden och fakulteterna har ett ansvar i att 
fortsätta driva och utveckla denna utmaning. 


AKTIVA SAMARBETEN STIMULERAS FÖR ATT LÖSA SAMHÄLLSUTMANINGARNA 
Lunds universitet är ett fullskaligt universitet med omfattande utbildnings- och 
forskningsverksamhet inom ett stort antal områden. Bredden ger goda möjligheter till 
ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande 
möten. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet kräver samtidigt gemensamma prioriteringar 
och fakultetsövergripande satsningar. Att kunna upprätthålla en bredd med god kvalitet 
innebär en ständig utvärdering och selektering. För att nya ämnen såväl som 
disciplinövergripande inriktningar ska kunna växa fram är omprioriteringar nödvändiga.  


Åtskilliga fakulteter har identifierat det bristande samarbetet över fakultetsgränserna som en 
risk. En utredning har genomförts för att öka samarbete mellan fakulteterna och identifiera 
hinder och flera åtgärder har satts in för att dessa hinder ska minska eller undanröjas. 
Samtliga fakulteter och gemensamma förvaltningen ska aktivt underlätta för samarbeten över 
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gränserna, vilket bland annat innebär att administrativa system och processer ska utformas 
och anpassas så att de stimulerar och förenklar samarbeten.  


Fler fakultetsövergripande samarbetsområden bör identifieras framöver. Det kan handla om 
att bygga upp fakultets- och ämnesövergripande forskarskolor, fakultetsgemensamma 
mastersutbildningar och strategiska ämnesöverskridande forskningsområden. Fakulteterna 
bör aktivt inventera vad som görs och vad som är möjligt att utveckla samt i ökad utsträckning 
stimulera denna typ av verksamhet. Samtliga tre nämnder ska stimulera och samarbeta kring 
detta arbete. 


Svaren på hur globala utmaningar kan mötas finns i många fall i gränsytorna mellan olika 
discipliner och forskningsområden. Att arbeta sammanhållet med Agenda 2030 är prioriterat 
för universitetet och en gemensam forskarskola håller på att växa fram. En strategi för hållbar 
utveckling har tagits fram. Varje fakultet har ett ansvar att tillse att målen i strategin uppnås 
och att handlingsplanen efterlevs. 


Lunds universitet har i förhållande till de stora samhällsutmaningarna en viktig och central roll 
i att överblicka, ställa de rätta frågorna och söka svaren. Detta ställer inte minst krav på ny, 
forskningsbaserad kunskap inriktad på hållbara lösningar. Lunds universitet har ett ansvar att 
tillgängliggöra och sammanställa relevant forskning så att den kan komma beslutsfattare och 
allmänheten till del. Inrättandet av LU Futura, deltagandet i The Conversation och inrättandet 
av framtidsveckan är exempel på satsningar som görs.  


Samarbetet mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att 
ytterligare kunna öka, inte minst för att nya konstellationer ska kunna möta de kommande 
samhälleliga utmaningarna. En universitetsgemensam resurs är inrättad och 
samverkansrådet rådger rektor i fråga om hur dessa medel ska fördelas. 16 tematiska 
samverkansinitiativ fördelar medel till över 200 parter för att stimulera och bygga upp nya 
samarbeten där universitetet och externa parter kan bidra till framtida genombrott. För 
forskningsinfrastruktur finns en gemensam avsättning både för infrastruktur vid universitetet 
och för stödjande av nationell och internationell infrastruktur. Den senare resursen byggs ut 
även i denna resursfördelning. Universitetets kulturråd, samverkansråd och näringslivsforum 
ska fortsätta stimulera och utveckla olika former av samarbeten och samverkan. 


I universitetets ordinarie kursutbud möjliggörs det för åtskilliga yrkesverksamma personer att 
förkovra sig, specialisera sig eller byta yrkesbana. Det sker genom påbyggnadsutbildningar, 
genom enskilda kurser eller genom en ny utbildning. Universitetet ska ta ett utökat ansvar för 
det livslånga lärandet bland annat genom att bygga upp och förstärka uppdragsutbildningen. 
Uppdragsutbildning är en strategisk resurs för att utveckla samverkan med näringsliv och 
offentlig sektor och kan även vara kvalitetsutvecklande för universitetets utbildningar. En 
central resurs för uppdragsutbildning har förstärkts. Varje fakultet ska tillse att det livslånga 
lärandet ytterligare kan utvecklas samt verka för att uppdragsutbildning kan integreras och 
utvecklas. Validering av reell kompetens och andra alternativa sätt att anta och ge behörighet 
till utbildning ska också fortsätta att utvecklas och ett särskilt projekt startas upp.  


UTVECKLINGEN SOM INTERNATIONELLT LÄROSÄTE FORTSÄTTER 
Lunds universitet är ett internationellt lärosäte som bidrar till att människor, oavsett 
bakgrund, kan mötas och utbildas tillsammans för att ta sig an de globala utmaningar vår 
värld står inför. Lunds universitet ska ytterligare höja sina ambitioner i att öka utbytet med 
andra lärosäten och länder i hela världen bland studenter, doktorander, lärare och övrig 
personal. En ny handlingsplan för internationalisering har tagits fram, som anger bl.a. att 
minst 25 procent av studenterna ska tillbringa en del av sin utbildning utomlands år 2025.  


Internationaliseringen på hemmaplan ska stärkas och bli en integrerad och naturlig del av 
verksamheten. Studenters och doktoranders internationella erfarenhet och interkulturella 
kompetens ska fördjupas. Anställda ska ha god internationell erfarenhet och interkulturell 
kompetens. Språkstöd och språkutbildningar för såväl studenter, doktorander, anställda som 
nyrekryterade lärare och forskare behöver utvecklas. Interna rutiner och dokumenthantering 
behöver anpassas inom områden där engelska blir arbetsspråket. Att kunna rekrytera och 
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behålla de internationellt bästa och mest lämpliga lärarna och forskarna är av stor vikt för 
samtliga fakulteter. 


Universitetet ska fortsätta att söka och identifiera långsiktiga värdeskapande samarbeten 
inom utbildning och forskning med andra universitet runt om i världen. Hänsyn till miljö och 
hållbarhet ska tas. På universitetsgemensam nivå kommer särskilda aktiviteter att 
genomföras för att främja samarbeten med USA, Japan, Chile och Sydafrika. Lunds 
universitet avser att stärka det strategiska ramverket för internationalisering. Sedan tidigare 
har universitetet beslutat om en strategi för samarbete med Afrika. En handlingsplan för 
universitetets samarbete med Asien och en med Storbritannien, i vilken brexit är i fokus, har 
beslutats. Handlingsplaner för samarbeten med Nordamerika, Latinamerika, Europa, och 
Mellanöstern och Nordamerika (MENA-regionen) ska färdigställas. 


Samarbetet inom LERU är fortsatt prioriterat och samarbetet inom U21 kan ytterligare 
utvecklas. Universitetet ska utarbeta förslag på hur förutsättningar för deltagande i EU:s 
finansieringsprogram ska stärkas ytterligare och universitetets internationella samverkan ska 
bidra till arbetet med de globala utmaningarna och Agenda 2030. Lunds universitet har valts 
ut att delta i EU:s nya satsning på European Universities inom projektet EUGLOH, 
(European University Alliance for Global Health). 
 
Lunds universitet har under flera år placerat sig på topp 100 av världens universitet på 
internationella rankinglistor.  Trots berättigad kritik av rankinglistornas metodologiska brister 
så används dessa av såväl studenter som forskare. Universitetet avser att bättre samordna 
sin analys- och rankingkompetens. 


ETT VÄLUTVECKLAT LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP ÄR 
FRAMGÅNGSFAKTORER 
Vid universitetet tillämpas olika principer för styrning samtidigt – den kollegiala processen av 
kunskapsdriven utveckling, den regelbaserade styrningen som följer av myndighetsansvaret 
samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och uppföljning. Både 
enskilda ledare och ledamöter i beslutande organ verkar inom och genom dessa styrformer. 
Initiativkraften hos den akademiska professionen ska uppmuntras, samtidigt som universitetet 
på ett fullgott sätt ska uppfylla de krav som ställs på myndigheter under regeringen. 
Ledarskapsutbildning vid Lunds universitet ska på ett tydligt sätt belysa de akademiska 
värdena och det kollegiala ledarskapets förutsättningar. 


Samtliga fakulteter har ett ansvar att stärka och utveckla ledarskapet. Ledarskapsutbildningar 
och ledningsgruppsutveckling på fakultets- och institutionsnivå kommer att vara en fortsatt 
prioriterad fråga. Universitetet eftersträvar ett utvecklat och aktivt medarbetarskap. I en 
kunskapsorganisation är det viktigt att all kompetens tas tillvara, inom kärnverksamheten 
såväl som inom den stödjande verksamheten.  


I syfte att fortsätta utvecklingsarbetet gällande ledarskapet på Lunds universitet har det under 
2019 tagits fram riktlinjer för vad ett chefsuppdrag på universitetet innebär och det finns 
utarbetade och framtagna definierade roller: rollen som arbetsgivare, ledare och 
verksamhetsansvarig. Denna chefsplattform ska framöver tydligare stötta cheferna och ligga 
till grund för stöd i form av exempelvis introduktion för chefer, stöttande aktiviteter och 
insatser, verktyg samt utbildningar med utgångspunkt från respektive roll. 


STUDENTER, MEDARBETARE OCH BESÖKARE ERBJUDS ATTRAKTIVA MILJÖER 
Universitetet ska fortsätta att utveckla och dra nytta av de möjligheter som den teknologiska 
utvecklingen och digitaliseringen kan erbjuda våra utbildningar. Flera fakulteter har lyft fram 
risken att mål och ambitioner gällande digitalisering inom utbildning inte uppnås. En 
digitalisering av högre utbildning ställer nya krav på högskolepedagogiken och på lärarna. 
Olika satsningar har gjorts på bl.a. digitala lärandemiljöer och utvecklandet av digital 
examination. Målet är aktiva, interaktiva och kvalitetsdrivande lärandemiljöer. Dessa projekt 
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ska fortgå. Universitetet behöver i ökad utsträckning ta ett samlat grepp kring lärarnas 
pedagogiska samt tekniska utbildning. 


Samtliga fakulteter har ett ansvar för att fortsätta utveckla det digitala lärandet, digitala miljöer, 
system och verktyg. Samtidigt behöver detta arbete även hållas ihop centralt så att inte olika 
och konkurrerande system och olika lösningar växer fram. Inom förvaltningen genomförs olika 
digitaliseringsprojekt. En översyn av universitetets universitetsgemensamma lärplattformar 
har genomförts. Översynen ledde till ett identifierat behov av en plattform som kan fungera 
som en webbaserad kursmiljö som kan integreras med andra system och tjänster samt 
möjliggöra tvärvetenskapliga samarbeten inom och mellan lärosäten, nationellt och 
internationellt. Detta har lett till att en plattform, kallad Canvas, håller på att utvecklas och 
byggas upp.  


Goda och tydliga karriärvägar bidrar till att Lunds universitet är en attraktiv, konkurrenskraftig 
och god arbetsgivare, som har möjlighet att rekrytera och behålla de mest kompetenta 
medarbetarna. Goda karriärvägar befrämjar även en hög kvalitet i utbildning och forskning. 
En utredning och policy har tagits fram och ska implementeras. Fakulteterna har ett ansvar 
att tillse att det finns en tydlighet och förutsägbarhet för enskilda medarbetare i 
karriärplaneringen.  


Universitetet ska sträva efter att rekrytera de bästa forskarna. Wallenberg Academy Fellows 
(WAF) är ett prestigefyllt program för unga forskare tidigt i karriären. Universitetet avser att 
ge ett ekonomiskt stöd från gemensamma forskningsmedel till de fellowship som utnämns för 
att skapa goda möjligheter till att ytterligare kunna utveckla sitt område och sin excellens. 
Denna samfinansiering utgår under 5 år. 


Universitetet ska erbjuda en öppen och kreativ arbetsmiljö. Medinflytande och högt i tak är 
viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. De kan inte tas för givna utan måste vara föremål 
för kontinuerlig uppmärksamhet och kontinuerligt utvecklingsarbete. Att öka jämställdheten 
och förbättra likabehandling är centrala faktorer för att få en bättre arbetsmiljö och bibehålla 
en hög kvalitet i verksamheten. Universitetet ska därför under 2020 se över hur arbetet med 
jämställdhet, likabehandling och mångfald kan organiseras och finansieras för att säkerställa 
att rätt åtgärder prioriteras och ger rätt effekter. Samtliga fakulteter ska aktivt och målmedvetet 
stimulera denna utveckling och lärarförslagsnämndernas arbete ska särskilt 
uppmärksammas.  


I kölvattnet av #Metoo har universitetet satt igång ett treårigt forskningsbaserat projekt, Tellus. 
Tellus avser att inledningsvis identifiera omfattningen och djupet av problemen. Resultatet av 
studien ska bli underlag för olika former av förebyggande åtgärder. Samtliga fakulteter, den 
gemensamma förvaltningen och studentkårerna är involverade i arbetet och projektet 
fortskrider enligt plan. 


Universitetet har genomfört en studentbarometer. Den visar att majoriteten av studenter och 
doktorander mår bra och är nöjda med sin utbildning. Samtidigt ökar problemen med den 
psykiska ohälsan bland studenterna. Problemet med ökad psykisk ohälsa är ett stort och 
komplext problem som berör många olika delar av vårt samhälle. Lunds universitet har nyligen 
gjort en påtaglig utbyggnad av studenthälsan. För 2020 planeras en utbyggnad som särskilt 
tar fasta på att stödja de betalande studenterna som kommer från ett annat land. Arbetet med 
att förebygga psykisk ohälsa ska prioriteras av fakulteterna och den gemensamma 
förvaltningen. 


Universitetet ska fortsätta arbetet med implementeringen av ett nytt systematiskt 
arbetsmiljöarbete för både studenter och anställda, för att på ett heltäckande sätt säkerställa 
god arbetsmiljö vid universitetet. Ett välutvecklat studentinflytande ska utmärka besluts- och 
beredningsprocesser vid Lunds universitet. Universitetet fortsätter att stödja kårerna, 
nationerna och främja olika former av studiesocialt arbete. Fakulteterna har ett ansvar att 
säkerställa att studentinflytandet fungerar på fakultets- och institutionsnivån.  


Universitetet har sedan lång tid tillbaka ansvar för museer samt olika former av publik och 
kulturell verksamhet. En översyn av LUKOM har genomförts. Det har resulterat i förändringar 
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i finansierings- och organisationsstrukturen för verksamheterna och samarbetet inom 
LUKOM. Historiska museet har renoverats och nyöppnats och Skissernas museum har blivit 
utsett till årets museum. Universitetshuset ska utvecklas till ett besökscentrum samt vara en 
levande och öppen miljö för studenter.  


POTENTIALEN I MAX IV OCH ESS NYTTJAS MAXIMALT 
MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp 
internationellt. Acceleratorn vid MAX IV-laboratoriet utgör en kraftfull synkrotronljuskälla med 
en innovativ högpresterande teknisk design utvecklad av lundaforskare.   European 
Spallation Source (ESS), planerad för drift år 2023, blir en källa för neutronstrålning för 
forskning. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att ytterligare befästa Lund 
som ett världsledande centrum för forskning.  Dessa anläggningar utgör tillsammans en 
mycket ambitiös satsning som kommer att locka forskare, doktorander och företag från hela 
världen till Lund. 


MAX IV är en prioriterad satsning för universitetet och tilldelningen höjs även för 2020. I MAX 
IV:s strategiska arbete ingår att i ökad utsträckning inkludera utbildningen och studenter. En 
sammanhållen strategi är antagen för anläggningen och varje fakultet har i uppdrag att 
presentera hur utbildning och forskning skulle kunna vidareutvecklas för att utnyttja 
möjligheterna med MAX IV och ESS på bästa sätt. Ett expertråd har inrättats för att ge råd till 
universitetsledningen i frågor rörande MAX IV och ESS, samt föreslå aktiviteter inom 
universitetet för att nå målen i strategin. 


LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) är en 
universitetsövergripande plattform som har inrättats för att stärka neutron- och 
röntgenbaserad forskning. LUNBISS (Lund University Network for Big Science and Society) 
är ett fakultetsövergripande nätverk, med EHL som central nod. LUNARC är en nod inom 
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och ett universitetsövergripande 
centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar.  LUNARC arbetar med olika frågor kring 
forskningsdata och lagring av data samt utvecklar verktyg som stödjer MAX IV och dess 
användare i datahantering. 


Mellan och omkring de två forskningsanläggningarna byggs nu ett helt nytt område upp – 
Science Village Scandinavia (SVS). Detta område ska bli ett kompetenskluster med global 
attraktionskraft där universitet, företag, forskare och studenter kan mötas för att tillsammans 
formulera och lösa problem. En ny stadsdel byggs upp. En särskild projektgrupp har i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för etablering av verksamhet på Brunnshög och presentera ett 
lokalprogram som kan ligga till grund för upphandling av hyresvärd.  
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2. Resursfördelning för 2020 
Universitetet är en statlig myndighet och styrs genom såväl lagar och förordningar som 
ekonomisk tilldelning och särskilda uppdrag. Regeringen tilldelar årligen, genom särskilda 
regleringsbrev, resurser utifrån förslag i budgetpropositionen. Utöver årliga medel till 
utbildning och forskning erhåller forskare och forskargrupper betydande 
forskningsfinansiering från olika externa finansiärer. Lärosätet får även medel genom olika 
former av avgifter till exempel för uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Externa bidrag 
och avgifter behandlas inte i detta beslut. 


2.1 RESURSFÖRDELNING OCH STYRNING VID UNIVERSITETET 
Verksamhetsplanen och resursfördelningen är integrerade styrdokument. I 
resursfördelningen fördelas de årliga statliga anslagen och kostnaderna för den 
universitetsgemensamma förvaltningen. De statliga medlen fördelas vidare till fakulteterna 
och till USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och UB som sedan genom egna modeller fördelar 
medlen vidare till institutionerna/motsvarande. I resursfördelningen fastställs också storleken 
på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Planeringsförutsättningarna för de kommande två åren anges. De årliga statliga medlen avser 
till knappt hälften utbildning och till drygt hälften forskning.  
 
Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, statsanslag, 
externa bidrag och avgifter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt ska 
alla kostnader föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter och kärnverksamhet, 
utbildning och forskning, bedrivs. För att universitetets kärnverksamhet ska fungera krävs 
stödverksamhet. Denna stödverksamhet finns på institutions- och fakultetsnivå såväl som på 
universitetsgemensam nivå. Huvuddelen av kostnaderna avser personal, lokaler och 
datorsystem. Universitet och högskolor i Sverige har kommit överens om att redovisa 
kostnader för stödverksamhet enligt den så kallade SUHF-modellen. Stödverksamhetens 
kostnader på de olika nivåerna fördelas på utbildning och forskning och debiteras 
kärnverksamheten.  
 
Fakulteter och institutioner ska bygga sina respektive budgetar på de beslut och 
förutsättningar som anges i denna verksamhetsplan och resursfördelning och ta fram 
underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognos. Totalbudgeten fastställs i 
normalfallet av styrelsen vid sammanträdet i februari liksom budgetunderlaget till regeringen, 
som bygger på universitetets flerårsprognoser.  
 
Universitetets ekonomiska flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa 
förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheten och för att uppnå lämplig 
verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger förutsättningar för institutioner, fakulteter, 
universitetsledningen samt för universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten.  
 
Universitetets fakulteter samt USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, UB och gemensam 
förvaltning ska: 


- i respektive totalbudget för 2020 inkludera förslag som innebär att universitetet 
uppfyller de krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, 
arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner,  


- fatta beslut om egen totalbudget, 
- i totalbudgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive 


verksamhets riskanalys, 
- förse institutionerna eller motsvarande med underlag till respektive institutions eller 


motsvarandes budgetarbete. 


2.2 MYNDIGHETSKAPITALET 
Den övergripande utgångspunkten är att de medel som universitetet erhåller, både de direkta 
statsanslagen och de externa bidragen, ska användas effektivt. Ett myndighetskapital är såväl 
en tillgång som en riskfaktor. Myndighetskapitalet är en tillgång som ger stabilitet och 
långsiktighet och kan användas till strategiska satsningar. Ett myndighetskapital ger också en 
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viss trygghet för forskare och forskargrupper då beroendet av externa bidrag blivit allt större. 
Samtidigt finns en risk att universitetet får svårare att kunna utverka nya medel från staten, 
men även från externa bidragsgivare, med hänvisning till att lärosätet självt kan finansiera 
sina planerade projekt genom sitt kapital. Universitetet strävar efter en funktionell balans och 
en väl avvägd kapitaltillgång. 
 
Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2013 att det samlade måltalet 
för myndighetskapitalet ska vara 15 procent vid utgången av 2018. Måltalet gällde för 
universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteter kunde tillåtas. Rektor fick 
samtidigt i uppdrag att definiera måltal för fakulteterna och beslutade i juni 2017 att samma 
måltal på 15 procent ska gälla för samtliga fakulteter. Beräkning av måltalet görs genom att 
myndighetskapitalet sätts i relation till verksamhetens kostnader. I verksamhetsplanen för 
2018 anges att från fakulteter som inte uppnår måltalet ska myndighetskapital motsvarande 
10 procent av det överstigande beloppet lyftas till en universitetsgemensam fond.  
 
En uppföljning har gjorts av fakulteternas måltal vid utgången av 2018 och resultatet blev att 
rektor beslutade lyfta 34 mnkr till den universitetsgemensamma fonden. Rektor har också 
beslutat att fonden ska finansiera en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och 
Agenda 2030, engångskostnader i samband med införandet av ett 
personalplaneringssystem, ett projekt för samordning av universitetets hantering av 
forskningsdata och som en del av finansieringen av RQ20. 
 
Oförändrat måltal för myndighetskapitalet gäller även för 2020 och en oförändrad 
avlyftsmodell kommer att tillämpas. Rektor beslutar hur avlyfta medel ska användas. Som 
planeringsförutsättning gäller att rådande avlyftsmodell kommer att användas 2021 och 2022. 


2.3 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 
Grundläggande bestämmelser för verksamheten vid statliga universitet och högskolor finns i 
högskolelagen (1992:1434). Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns det ett 
antal särskilda författningar som reglerar vissa områden eller vissa frågor. Efter att riksdagen 
beslutat om den årliga budgetpropositionen fastställer regeringen ett särskilt regleringsbrev 
för varje enskilt lärosäte. Därutöver finns fler regleringsbrev som påverkar och styr 
universitetets verksamhet. Universitetet får i sitt regleringsbrev två anslag, ett till utbildning 
och ett till forskning och dessa medel får inte sammanblandas. Utöver vissa särskilda uppdrag 
har lärosätet rätt att disponera dessa anslag relativt fritt. För utbildningen finns dock regler för 
hur avräkning ska gå till, det vill säga hur lärosätet ska uppvisa att medlen använts till 
utbildning. Detta system innefattar så kallade helårsprestationer och helårsstudenter samt 
särskilt angivna prislappar för olika ämnesområden.  


Eftersom regeringsbildningen efter valet 2018 drog ut på tiden presenterades en så kallad 
tjänstemannabudget den 15 november samma år där tidigare aviserade utbyggnader uteblev. 
I vårändringsbudgeten för 2019 föreslogs utbyggnaderna fortsätta men med en viss 
neddragning av utbildningsanslaget under 2019. Styrelsen valde att fördela resurser enligt de 
ursprungliga utbyggnadsplanerna, som angavs i budgetpropositionen för 2018, för att ge 
fakulteterna stabila ekonomiska förutsättningar. För 2020 erhåller universitetet åter full 
ersättning för de tidigare föreslagna utbyggnaderna. I budgetpropositionens 
planeringsförutsättningar för 2021 fortgår utbyggnaderna men för 2022 redovisas inte medel 
för tidigare aviserad utbyggnad för vissa utbildningar och de finns därmed inte med som 
angivna planeringsförutsättningar i denna resursfördelning. 


Följande resursfördelning utgår från de angivna planeringsförutsättningarna i 
budgetpropositionerna för 2020. Universitetet föreslås erhålla 2 165 mnkr i anslag till 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2 323 mnkr i anslag till forskning och 
utbildning på forskarnivå. Anslaget till forskning inkluderar medel till strategiska 
forskningsområden (SFO) varav en del förs vidare till andra lärosäten. Därutöver erhåller 
universitetet ALF-medel för kostnader kopplade till samarbeten med regionen samt särskilda 
medel för specificerade ändamål. Universitetet får också medel enligt ett särskilt anslag för 
att samordna och bedriva kompletterande utbildningar, för stöd till studentinflytande, för 
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Kulturskolekliv och till Innovationskontor Syd. Fördelning av medel för särskilda ändamål kan 
regeringen även besluta om under pågående verksamhetsår, men de medel som är kända 
när denna resursfördelning beslutas redovisas i bilaga 2 och 3. 


Universitetets fördelning av resurser för utbildning görs enligt en modell som infördes 2010 
och som i grunden bygger på den statliga prislappsmodellen. Uppdrag och ramar för 
respektive fakultet grundar sig numera på vad varje fakultet fick i uppdrag året dessförinnan, 
exklusive utresande studenter. Justering görs årligen av fakulteternas uppdrag och tilldelning 
baserat på regleringsbrev och universitetsgemensamma prioriteringar. Resurser för forskning 
fördelas till fakulteterna baserat på föregående års tilldelning med justering för förändringar i 
regleringsbrevet samt årets särskilda prioriteringar och uppdrag. 


I resursfördelningen för 2020 fördelas 46 procent av tillgängliga medel direkt till fakulteterna 
för utbildning och 44 procent direkt till fakulteterna för forskning. Resterande 10 procent går 
till USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV samt till strategiska forskningsområden för 
vidarefördelning och till avsättningar för riktade ändamål. 


De anslagsmedel som går till fakulteterna fördelas enligt figur 1. 


Figur 1 Anslagsmedel till fakulteterna enligt resursfördelning 2020 


 
 


I resursfördelningen fastställs också kostnaden för den universitetsgemensamma 
stödverksamheten och hur den fördelas mellan fakulteterna. För 2020 uppgår kostnaden till 
697 mnkr, se vidare i avsnitt 2.8. Definitionen av vad som utgör stödverksamhet och bas för 
fördelning till fakulteterna följer den lärosätesgemensamma SUHF-modellen. 


2.4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Lunds universitets ekonomi är fortsatt god. Forskningen är framgångsrik och de externa 
forskningsmedlen ligger på en stabil nivå på drygt tre miljarder. Samtidigt finns det delar av 
verksamheten där resurserna är otillräckliga och möjligheten att söka externa bidrag är 
begränsad. I budgetpropositionen för 2018 aviserades en ökning av forskningsanslaget med 
28 mnkr för 2019 och ytterligare 45 mnkr 2020. Eftersom det tar tid att omsätta nya medel i 
anställningar och andra ändamål gjorde universitetet 2019 satsningar utöver det årets 
anslagsökning och 2020 är därför inte den fulla ökningen av forskningsanslaget tillgängligt för 
fördelning. Syftet med åtgärden är att universitetet i möjligaste mån inte ska visa en ökning 
av myndighetskapitalet på grund av det ökade anslaget. 


I figur 2 speglas den expansion av verksamhetsnivån (kostnaderna) på 2,7 miljarder kronor 
som har skett under den senaste tioårsperioden. Bidragsintäkterna har under perioden ökat 
med en dryg miljard och likaså anslagsintäkterna. Med ett ökat inflöde av bidrag följer också 
en ökning av de oförbrukade bidragen och det har även skett en ökning av 
myndighetskapitalet. Antalet anställda ökade tydligt under flera år men sedan 2015 är trenden 
i viss mån bruten.  
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Figur 2 Lunds universitets utveckling 2009 – 2018  


 
 
 
Figur 3 visar hur intäkterna fördelar sig och hur stor andel av den totala finansieringen som 
utgörs av externa bidrag sökta i konkurrens. I resursfördelningen är det alltså de 55 procenten 
anslag som fördelas, medan den totalbudget som styrelsen behandlar i februari inkluderar 
samtliga intäkter och kostnader. Figur 4 visar hur kostnaderna fördelas på olika kostnadsslag.  


 


 
Varje år räknas de statliga anslagen från regeringen upp med en statlig pris- och 
löneomräkning (plo). Omräkningen följer en särskild formel som bygger på utvecklingen av 
olika faktorer i den privata sektorn och den innehåller också ett produktivitetsavdrag. Det 
betyder att alla lärosäten förväntas bli effektivare varje år genom en produktivitetsökning men 
innebär i realiteten en urholkning av anslagen. Pris- och löneomräkningen för 2020 är 1,91 
procent. 


Lönekostnadspåslaget vid universitetet har legat stilla under många år, men för 2020 är en 
justering nödvändig på grund av de senaste årens ökade avgifter för pensioner. Påslaget höjs 
med 1,96 procentenheter och inför 2021 görs en bedömning av om ytterligare höjning är 
nödvändig. För 2020 är lönekostnadspåslaget 52,0 procent (för personer födda 1938 -1954 
25,20 %, födda 1937 eller tidigare 14,99 % och födda 1988 eller senare 53,86 %). Om 
väsentliga ändringar av de ingående avgifterna sker under året, beslutar rektor om ändring 
av lönekostnadspåslaget.  


Figur 3 Intäkter  
 


Figur 4 Kostnader 
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Vissa åtaganden inom utbildningen på grund- och avancerad nivå är gemensamma och bidrar 
inte till den avräkning som görs mot takbeloppet. De finansieras därför genom ett procentuellt 
avdrag från fakulteternas tilldelning. Exempel på sådana åtaganden är finansieringen av 
LUKOM, studentbostäder till internationella studenter och avsättning till den gemensamma 
utbildningsnämnden. För 2020 sänks avdraget med 0,3 procent och utgör en reducering av 
fakulteternas tilldelning med 3,2 procent.   


Medel som avsätts till riktade ändamål (bilaga 5 och 6) och som avser särskilda satsningar 
ska vara förbrukade senast året efter det år som satsningen avser, i annat fall kan rektor 
besluta om återbetalning av dessa medel.  


Universitetet är skyldigt att placera överskottslikviditet på räntekonto hos Riksgälden och 
positiva räntenetton har tidigare disponerats i resursfördelningen. Sedan februari 2015 har 
reporäntan, som styr Riksgäldens räntesats, varit negativ och universitetet har belastats med 
räntekostnader för överlikviditeten. Räntekostnaden medför att det inte finns några medel att 
fördela utan denna post visar istället ett underskott som kvarstår till 2021. 


2.5 MEDEL OCH PRIORITERINGAR FÖR ÄNDAMÅL SOM ÄR GEMENSAMMA FÖR 
UTBILDNING OCH FORSKNING  
I detta avsnitt redogörs för de medel och prioriteringar som är gemensamma för utbildnings- 
och forskningsverksamhet. Ändamålen är både universitetsgemensamma och riktade till 
vissa fakulteter. 


Lokalbeståndet 


Universitetets lokaler är en viktig förutsättning för att bedriva framgångsrik forskning och 
utbildning. Under den kommande tioårsperioden kommer lokalbeståndet att utvecklas och 
förändras väsentligt med anledning av universitetets etablering på området vid MAX IV och 
ESS, Science Village Scandinavia (SVS) och ett antal större bygg- och renoveringsprojekt på 
befintliga campusområden. Huvudprincipen för finansiering av lokaler vid universitetet är att 
samtliga lokalkostnader för nya projekt faller på respektive brukare och ska rymmas inom 
tillgängliga medel hos respektive fakultet. 


En universitetsgemensam lokalfond med årliga avsättningar beslutades i resursfördelningen 
för 2014 och 2019 uppgick avsättningen till totalt 25 mnkr varav 8,5 mnkr från 
utbildningsmedel och 16,5 mnkr från forskningsmedel. Lokalfonden var i första hand tänkt att 
användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilt identifierade projekt 
samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte kan bäras 
av annan verksamhet. Ersättningar från lokalfonden 2019 avser i stor utsträckning 
permanenta hyror hos HT (LUX 5 mnkr), S (Eden 3,055 mnkr) och LUKOM (Skissernas 
museum 430 tkr, Historiska museet 1 210 tkr och Botaniska trädgården 366 tkr). Dessa 
ersättningar, som totalt uppgår till 10 061 tkr, tillförs ramen för respektive fakultet och 
lokalfonden uppgår därefter till 15 mnkr varav 4 mnkr inom utbildning och 11 mnkr inom 
forskning*. Under åren till och med 2024 beräknas ytterligare satsningar från lokalfonden på 
cirka 5 mnkr vara avslutade.  


Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat att lokalfonden ska användas i samband med 
planerade byggprojekt för Samhällsvetenskapliga fakulteten (10 mnkr), Konstnärliga 
fakulteten (10 mnkr plus 5 mnkr i tio år för avskrivningskostnader) och Ekonomihögskolan (10 
mnkr).  Dessa löften kvarstår och när byggprojekten är färdigställda och ersättningen ska 
tillföras fakulteterna kommer plo-uppräkning att ske med år 2015 som bas. 
Ekonomihögskolan har tagit ett första steg i sitt byggprojekt genom etablering av studiemiljöer 


                                                      


* Beslut Dnr V 2014/1036 och Dnr V 2014/1035 gällande ersättning ur lokalfonden för åren 2020-2023 
till HT och S är därmed ersatta från och med 2020.  
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och bibliotek på Ideon och erhåller hälften av hyresökningen, 2 150 tkr, som en del av löftet 
gällande ersättning från lokalfonden. 


Juridiska fakulteten har tidigare erhållit en årlig kompensation för ökade hyreskostnader 
fördelad på utbildning och forskning. Denna ersättning, totalt 1 961 tkr, redovisas framöver 
som en del av fakultetens forskningsanslag. 


Etableringen av universitetet på SVS är en strategiskt viktig utveckling. Berörda verksamheter 
kommer att få en ökad kostnadsnivå framför allt på grund av ökade lokalkostnader. 
Universitetet kommer av gemensamma medel att tillföra berörda verksamheter 25 procent 
men samtidigt högst 30 mnkr av dessa ökade kostnader i samband med inflyttning i nya 
lokaler. När byggprojekten är färdigställda och ersättningen ska tillföras fakulteterna kommer 
plo-uppräkning att ske med år 2020 som bas. 


Kungshuset och universitetshuset ska renoveras och universitetshuset ska bland annat 
inredas med besökscentrum, representationsrum för rektorsfunktionen, presentation av 
universitetets forskning, studieplatser och undervisnings- och konferenslokaler. I Kungshuset 
ska universitetsledningen och dess staber ha sina arbetsplatser och här ska också rymmas 
konferenslokaler. Renoveringen beräknas vara färdig 2022 och generera en högre hyra. 
Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla de två husen och finansieras av 2019 års 
avsättning. I planeringsförutsättningarna för 2021 finns avsatt 1 mnkr för ändamålet (varav 
300 tkr från utbildningsanslaget och 700 tkr från forskningsanslaget) och 2022 ökar 
avsättningen till 3 mnkr (varav 0,9 mnkr från utbildningsanslaget och 2,1 mnkr från 
forskningsanslaget).  


Campus Helsingborg  


Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära 
samverkan med företag och offentlig sektor. Campus Helsingborg ska ha en egen profil 
samtidigt som alla fakulteter, i möjligaste mån, ska bedriva verksamhet där.  


Infrastrukturen vid Campus Helsingborg är anpassad efter 2 500 till 3 000 helårsstudenter. 
Universitetet stimulerade tidigare under ett antal år utbyggnaden av Campus för att uppnå 
önskad utbildningsvolym och i resursfördelningen för 2019 avsattes åter medel för 
stimulansåtgärder - sammantaget 2 mnkr av utbildningsanslaget och 10 mnkr av 
forskningsanslaget. För att bidra till sammanflätningen av utbildning och forskning fördelas 5 
mnkr av forskningsanslaget till forskning med direkt koppling till utbildningar på Campus 
Helsingborg. Åren 2019-2021 fördelas dessa medel utifrån helårsstudenter, se fördelning för 
2020 i figur 5. Resterande medel, 2 mnkr av utbildningsanslaget och 5 mnkr av 
forskningsanslaget, fördelas i enlighet med rektorsbeslut som fattats efter beredning av 
styrelsen för Campus Helsingborg. Satsningen på 12 mnkr årligen ska utvärderas av styrelsen 
för Campus Helsingborg senast december 2020. Medlen kan från och med 2022 bli 
permanenta till fakulteterna.. 


Figur 5 Stimulans sammanflätning till fakulteter som bedriver utbildning och forskning Campus Helsingborg (tkr), 


totalt 5 mnkr 


 
 


De fakulteter som i nuläget är verksamma vid Campus Helsingborg har inför 2020 lämnat 
prognoser för utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag 
utöver den särskilda satsningen. Antalet helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 
2020 vara minst 550 hst för LTH, 76 hst för J, 1 530 hst för S och 80 hst för HT.  


Under 2020 startar en ny utbildning för hälso- och sjukvårdskuratorer för 20 helårsstudenter 
på Campus Helsingborg. 


HT J K LTH S


481 176 11 1 123 3 209







 


18 


För res- och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg, exklusive 
institutionen för Service management och tjänstevetenskap, har 4,3 mnkr fördelats till 
fakulteterna med planerat antal helårsstudenter som bas (se bilaga 2). 


Studentinflytande och studiesocial verksamhet  


I samband med kårobligatoriets avskaffande 2010 utarbetade och beslutade styrelsen om 
den nuvarande modellen för stöd till studentinflytande och studiesociala verksamheter. Ett 
utvecklat och väl fungerande studentinflytande är en betydelsefull del av kvalitetsarbetet vid 
universitetet. Regeringen avsätter årligen ett statsbidrag till Lunds universitet för stöd till 
studentinflytande. Styrelsen avsätter därutöver ett finansiellt stöd till studentinflytande inom 
ramen för anslaget och till ett studentombud och ett doktorandombud som ska representera 
samtliga studenter och doktorander vid universitetet. En del av dessa medel (40 tkr) används 
till en utbildning där heltidsengagerade studenter med ledningsuppdrag ges verktyg att 
förebygga, förhindra och agera mot diskriminering och sexuella trakasserier inom studentlivet. 
Totalt avsätts 11 068 tkr för dessa ändamål 2020, varav 7 778 tkr är stöd från universitet och 
3 290 tkr är statsbidrag. Av stödet från universitetet finansieras 6 738 tkr av utbildningsanslag 
och 1 040 tkr av forskningsanslag. Se även bilaga 4. Därutöver bildas en studiesocial fond 
som studentorganisationerna kan söka medel från i samband med olika arrangemang. 
Fonden tilldelas 100 tkr för 2020 och Lunds universitets studentkårer (LUS) rådger rektor hur 
dessa medel ska användas.  


Studenterna vid Lunds universitet är organiserade i nio godkända studentkårer, enligt 
överenskommelse som gäller under perioden 2019-07-01 till och med 2022-06-30. LUS utgör 
en gemensam plattform för godkända studentkårer vid universitetet. Kårstödet fördelas 
årligen till studentkårer med godkänd kårstatus under perioden. Det generella stödet till 
samtliga nationer avser icke alkoholrelaterade studiesociala verksamheter. Fördelningen 
bygger på antalet helårsstudenter och helårsdoktorander.  


Hur det ekonomiska stödet till studentinflytande och studiesocial verksamhet för 
studentombud, doktorandombudsman, studentkårer samt nationer har använts, ska årligen 
återrapporteras till universitetet.  


Universitetsbiblioteket 


Universitetsbiblioteket (UB) är ett forskningsbibliotek med samlingar som är tillgängliga för 
studenter, forskare och allmänheten. Lunds universitet har tillsammans med Kungliga 
biblioteket ett bevarandeuppdrag gällande tryckt material som ges ut för spridning i Sverige 
enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392). Detta bevarandeuppdrag utförs av 
UB som också ansvarar för materialets fjärrlånehantering till låntagare i Sverige och 
utomlands och för lokal utlåning. Ytterligare arkivutrymme erbjöds på Arkivcentrum Syd 2019 
och för hyresökningen på 400 tkr erhöll UB 100 tkr av forskningsanslaget 2019 och erhåller 
ytterligare 300 tkr 2020. I samband med att material flyttades till den nya depån måste en 
kompaktanläggning och en klimatanläggning installeras. UB tilldelas under åren 2019 till och 
med 2028 1 750 tkr av forskningsanslaget för detta ändamål. Genom resursfördelningen 
tilldelas UB sammantaget 6 814 tkr av utbildningsmedel och 23 957 tkr av forskningsmedel 
för kostnader hänförliga till bevarandeuppdraget. UB:s övriga biblioteksverksamhet 
finansieras med universitetsgemensamma medel (se avsnitt 2.8).  


Medel till fakultetsövergripande nämnder 


Vid universitetet finns fakultetsövergripande nämnder – utbildningsnämnden, 
forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden och nämnden för utredning av oredlighet i 
forskning. Utbildningsnämnden får 200 tkr, vilket är en ökning med 100 tkr, och övriga 
nämnder får vardera 100 tkr för att finansiera omkostnader som resor, boende, föreläsare, 
köp av tjänster och dylikt. Utbildningsnämnden tilldelas medel från utbildningsanslaget och 
de tre andra nämnderna får medel via forskningsanslaget.  
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ALF-medel  


Lunds universitet och Region Skåne har ett regionalt avtal, i enlighet med det avtal som 
tecknats mellan staten och vissa landsting, kring samarbete om klinisk forskning och 
utveckling av hälso- och sjukvården samt om grundutbildning av läkare, sjukhusfysiker, 
logopeder och fysioterapeuter. Lunds universitet erhåller så kallade ALF-medel från 
regeringen som universitetet använder för att ersätta Region Skåne för de kostnader som 
uppkommer i hälso- och sjukvården när resurser i form av lokaler, personal, infrastruktur, 
plattformar med mera ställs till förfogande i samband med universitetets utbildning och 
forskning. Förbrukningen och användningen av ALF-medlen återrapporteras årligen av 
Region Skåne till universitetet. 


För år 2020 erhåller Lunds universitet 467,4 mnkr i ALF-medel som tilldelas direkt till 
Medicinska fakulteten. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för 
högst 1 307 helårsstudenter 2020, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten 
förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsförlagda utbildningen av läkare. 
ALF-medel till forskning och forskarutbildning prioriteras av universitetet i samarbete med 
Region Skåne. 


Övrigt 


Styrelsen för LUKOM får sedan 2013 1 mnkr (plus uppräkning för plo) med lika fördelning från 
utbildnings- och forskningsanslaget för att bland annat stimulera samverkan. Efter LUKOM-
styrelsens avskaffande under 2019 tilldelas dessa medel LUKOM. LUKOM får därutöver 500 
tkr i forskningsanslag för att finansiera ett kansli som ger ett sammanhållet stöd i frågor 
rörande ledning, ekonomi och personal. LUKOM får också 500 tkr i forskningsanslag riktat till 
Skissernas museum för att ge muséet möjlighet att svara upp mot det ökade antalet besökare. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna har i uppdrag att samordna universitetets årliga 
deltagande i Bokmässan i Göteborg och tilldelas totalt 200 tkr med lika fördelning från 
utbildning respektive forskning (för forskningen tilldelas beloppet inom ramen).  


För medlemsavgifter som universitetet erlägger avsätts 1,5 mnkr vardera från anslaget till 
utbildning och anslaget till forskning. 


Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) tillhör sedan 2016 Humanistiska och 
teologiska fakulteterna som tilldelas 8,3 mnkr av utbildningsanslaget för denna verksamhet. 
HT erhöll också 2 mnkr i forskningsanslag i samband med att AHU blev en del av 
verksamheten, dessa medel redovisas i ramtilldelningen.  


2.6 UTBILDNING 
I detta avsnitt beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs även 
ett antal specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2020. Uppdragen är 
universitetsgemensamma eller riktade till en viss fakultet. 


Övergripande förutsättningar för utbildningen 


För 2018 visade universitetets grundutbildning för första gången på flera år ett underskott i 
förhållande till den ersättning som erhålls genom takbeloppet. Underskottet uppgick till drygt 
50 mnkr och kunde avräknas mot sparade prestationer från tidigare år som därefter uppgick 
till drygt 140 mnkr. Prognosen för 2019 visar ett mindre underskott i förhållande till 
takbeloppet. I figur 6 redovisas fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet av uppdraget för 
2018. 
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Figur 6 Fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet 2018 


 
 
Respektive fakultet har i uppdrag att under 2020 generera intäkter inom utbildning enligt figur 
7, se även bilaga 2. Totalt utbildningsuppdrag för år 2020 är 2 081 mnkr. 


Figur 7 Fakulteternas utbildningsuppdrag 2020 (mnkr) 


EHL  HT  J  K  LTH  M  N  S  USV 


193  179  85  145  595  384  131  364  5 
 
Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt utbildningsuppdraget. 
Avvikelse mot utbildningsuppdraget kan regleras i efterhand i en dialog mellan rektor och 
fakultetsledning. En sådan reglering kan främst bli aktuell i de fall en fakultet inte genererar 
intäkter enligt uppdrag eller i enlighet med särskilda utbildningsuppdrag från regeringen. 
Fleråriga avvikelser kan föranleda omdispositioner av utbildningsuppdragen mellan 
fakulteterna. 


Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen antalet helårsstudenter som får 
avräknas mot de konstnärliga prislapparna. De studenter som inte kan avräknas mot 
konstnärliga prislappar får istället avräknas mot andra prislappar, framför allt för 
naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym än som kan 
ersättas med konstnärliga prislappar för musik. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett 
omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För 
att möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet fick fakulteten stöd i form 
av sänkt utbildningsuppdrag med 2 mnkr och undantag från eventuell 
återbetalningsskyldighet under åren 2015-2017. Stödet förlängs till att omfatta perioden 2018-
2020 och innebär att Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag har sänkts med 2 mnkr 
medan tilldelningen av resurser ligger kvar oförändrad.  


Regeringens prioriteringar  


I budgetpropositionen för 2020 har regeringen fullföljt de utbyggnader av ingenjörs- och 
läkarutbildningen som aviserades 2018 samt utbyggnaden av lärarutbildningen som 
påbörjades 2017. För 2019 erhöll inte universitetet full ersättning för utbyggnaderna men 
fördelade medel till fakulteterna enligt de ursprungliga förutsättningarna.  


Regeringen satsade 125 mnkr år 2015 för kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora 
och samhällsvetenskap samt av lärar- och förskollärarutbildning. Satsningen dubblerades 
2016 till 250 mnkr och ersättningsbeloppen för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och 
teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning höjdes men för en begränsad 
tid. Från och med 2020 har dessa medel blivit permanenta och kommer 2021 att redovisas 
inom fakulteternas ramanslag. Fördelningen till fakulteterna är beräknad på basis av ett 
genomsnitt av antalet avräknade studenter inom respektive utbildningsområde 2013-2015. 


Den satsning som regeringen gjorde 2018 på sommarkurser har byggts ut 2020 och 
universitetet erhöll 2 534 tkr utöver de 3 521 tkr som tilldelats sedan tidigare.  
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För budgetåret 2018 presenterade regeringen flera nya satsningar inom utbildningsområdet, 
bland annat i form av nya platser inom ingenjörsutbildningar och läkarutbildningen men också 
i form av fria platser. Det fanns också en satsning på sommarkurser för att ge möjlighet att 
bedriva effektivare studier till exempel inom ramen för den kompletterande pedagogiska 
utbildningen för att bli ämneslärare. Fullt utbyggt år 2023 beräknas satsningen på nya platser 
nationellt uppgå till 730 mnkr. Lunds universitet kom väl ut vid fördelningen och erhöll 
sammantaget 26 195 tkr för 2018, motsvarande 306 helårsstudenter. För 2020 är den 
planerade årliga ökningen av utbildningsanslaget med anledning av denna satsning 11 508 
tkr. 


Lunds universitet har sedan 2018 erhållit särskilda medel från Kammarkollegiet (anslag 2:64) 
på 4,5 mnkr för att ge eller utveckla utbildning av relevans för kulturskolan inom ramen för 
regeringens satsning på Kulturskolekliv. Satsningen fortgår 2020 och Konstnärliga fakulteten 
är mottagare av dessa medel. 


I budgetpropositionen för 2017 angavs en ökad satsning på lärarutbildningen, utöver de 
satsningar som genomförts och aviserats de två tidigare åren. Lunds universitets tilldelning 
inom ramen för denna satsning är sammanlagt 21 mnkr för åren 2017 till och med 2021 
Universitetet fick en ökning 2017 med 3,9 mnkr och ytterligare 3,9 mnkr 2018 och 3,3 mnkr 
2019. För 2020 är beslutad ökning 3,3 mnkr och 2021 är den planerade ökningen 6,6 mnkr. 


Regeringen gjorde 2015 också en satsning i form av nya platser inom grundutbildningen som 
byggs ut fram till 2018. Lunds universitet fick bland annat ett uppdrag att bygga ut 
vårdutbildningarna med 91 platser och KPU med 39 platser. För 2020 medför detta uppdrag 
en ökning av anslaget med 284 tkr.  


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna 
verksamhet anslår regeringen 1 467 tkr vilka tillfaller Naturvetenskapliga fakulteten. I 
resursfördelningen tillskjuts 300 tkr som en gemensam finansiering från utbildningsanslaget. 
Även berörda fakulteter tillskjuter medel. Universitetet får också ett särskilt anslag för 
omhändertagande av arkeologiska fynd (3 195 tkr) vilket tillfaller LUKOM och ett särskilt 
anslag på 2 070 tkr för spetsutbildning i entreprenörskap vilket tillfaller Ekonomihögskolan. 
Det senare anslaget är halverat jämfört med föregående år och upphör helt 2021. En ny 
satsning består i medel till idébanker (1 000 tkr) riktade till universitetets holdingbolag med 
ändamålet att samla forskningsresultat som inte drivs vidare till kommersialisering samt att 
införa en struktur och process för att hantera sådana forskningsresultat. Se även bilaga 2, 
anslag 2:65.  


Universitetet får också särskilda medel enligt anslag 2:64 för att samordna och bedriva 
kompletterande utbildningar för läkare, psykologer och ingenjörer. Regeringen fattar beslut 
om helårsstudenter och ersättningsbelopp.  


Styrelsens prioriteringar  


 
Ämneslärarutbildningen 
Lunds universitet hade tidigare en betydande lärarutbildning, men i och med bildandet av 
Malmö högskola överfördes huvuddelen av denna utbildning dit. Kvar vid universitetet fanns 
musiklärarutbildningen. 2011 startade universitetet en ny ämneslärarutbildning i samarbete 
med Högskolan Kristianstad, men denna utbildning är nu under avveckling. I stället bygger 
Lunds universitet upp en ämneslärarutbildning i egen regi som är förlagd till Institutionen för 
utbildningsvetenskap där HT, N och K medverkar. Ett verksamhetsnära programråd med 
ansvar för genomförande och kvalitetssäkring av ämneslärarutbildningen har inrättats liksom 
en budgetfunktion med uppgift att bereda den fördelning av medel som görs i 
resursfördelningen. Dessa medel består av den särskilda satsningen från regeringen och av 
styrelsen prioriterade medel till ämneslärarutbildningen. 


Regeringen har gjort riktade satsningar på lärarutbildningen vid universitetet under perioden 
2017-2021 på sammanlagt 21 mnkr som ska användas till 50 platser inom 







 


22 


ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Styrelsens prioriterade medel till lärarutbildningen uppgår för 2020 till 20 mnkr plus 
uppräkning för plo. Regeringens riktade medel 2020 uppgår till 3,3 mnkr och budgetkommittén 
föreslår att sammantaget 35 165 tkr ska fördelas så att K erhåller 1 805 tkr, N 6 326 tkr och 
HT 27 034 tkr. 


Under uppbyggnadsfasen fram till och med 2020 gäller inte någon återbetalningsskyldighet 
för berörda fakulteter. Medel och myndighetskapital, som byggts upp inom ramen för 
lärarutbildningen, får endast användas till kostnader kopplade till lärarutbildningen. 
Avräkningen av utbildningsproduktionen ska hållas åtskild från övrig utbildningsproduktion vid 
berörda fakulteter.  


Hur uppbyggandet och utbyggnaden av den nya lärarutbildningen utvecklas ska årligen 
rapporteras av det verksamhetsnära programrådet. En särskild utredning ska därutöver 
genomföras senast februari 2020 som beskriver hur lärarutbildningen i egen regi har 
utvecklats samt föreslå hur utbildningen och dess finansiering kan utvecklas därefter. 


Campus Helsingborg 
Styrelsen avsätter 2 mnkr av utbildningsanslaget för att stimulera utbildningar på Campus 
Helsingborg, se avsnitt 2.5. 


EUGLOH 
Lunds universitet deltar sedan 2019 i European Universities-projektet EUGLOH – European 
University Alliance for GLObal Health – som är ett program initierat och finansierat av EU med 
syftet att stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten inom EU. Ett mål för 
programmet är att ge studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera 
EU-länder. För att finansiera utbildningar inom ramen för EUGLOH avsätter universitetet 1,5 
mnkr 2020 och 2,5 mnkr 2021. Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta hur dessa 
utbildningar ska genomföras samt utlysa dessa medel så att utbildningar kan starta 
höstterminen 2020. Rektor fattar beslut efter förslag från utbildningsnämnden. 


Fakultetsövergripande utbildningar (Liberal Arts) 
För att ta tillvara universitetets bredd och främja tvärvetenskapliga utbildningar avsätts 2 mnkr 
till fakultetsövergripande utbildningar (Liberal Arts). Avsättningen för 2020 ska finansiera både 
helårsstudenter och kostnader för utveckling och sammanhållning av kurserna. 
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta hur dessa utbildningar ska genomföras samt 
utlysa dessa medel så att utbildningar kan starta höstterminen 2020. Rektor fattar beslut efter 
förslag från utbildningsnämnden. 


Hälso- och sjukvårdskurator 
Regeringen har beslutat om att införa en yrkeslegitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 
och Lunds universitet har beslutat att ansöka om examenstillstånd för den ettåriga 
utbildningen på avancerad nivå. Under förutsättning att examenstillstånd erhålles får 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 2,2 mnkr för att erbjuda 20 platser på utbildningen från och 
med höstterminen 2020 och framöver. Fakulteten får en nedsättning av utbildningsuppdraget 
för 2020 med 1,1 mnkr. Utbildningen förläggs till Campus Helsingborg. 


Sommarkurser 
Utbildningsnämnden har i uppdrag att definiera hur regeringens riktade medel till 
sommarkurser,  6 055 tkr , ska användas och vilka utbildningar som bör premieras samt 
bereda förslag till rektor på hur medel och antal helårsstudenter ska fördelas. 


Kurs i entreprenörskap 
För att stärka universitetets entreprenörsverksamhet och bidra till att rusta studenterna för att 
möta en komplex och föränderlig omvärld avsattes 2018 och 2019 1 mnkr (motsvarande 12 
helårsstudenter) till en fakultetsövergripande kurs i entreprenörskap (7,5 hp). Kursen ges på 
grundnivå med möjlighet att den också kan ingå i en masterutbildning. Studenterna på kursen 
ska arbeta i tvärdisciplinära grupper med entreprenöriella projekt och därmed utveckla 
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förmågor som är eftertraktade av både samhället och individen. Satsningen fortsätter för 2020 
och ska utvärderas senast 30 april 2020. 


Strategiska utbildningsmedel 
Universitetets utbildningsverksamhet är omfattande och komplex, vilket kräver gemensamma 
prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Under året kan därtill oförutsedda 
gemensamma kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist uppkomma. Därför 
avsätts, liksom tidigare år, 6 mnkr för dessa ändamål. 


Medel till utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden (UN) behandlar strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och 
avancerad nivå av framför allt fakultetsövergripande karaktär. UN ska särskilt arbeta med att 
vidareutveckla universitetets kvalitetsarbete för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 
stimulera sammanflätningen mellan utbildning och forskning samt utveckla det digitala 
lärandet. Till UN avsätts 7 mnkr per år för perioden 2019 - 2021. UN beslutar hur dessa medel 
ska användas och fördelas.  


Medel till internationalisering  
Stimulansmedel 
Styrelsen avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bland annat 
bidra till att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna. Universitetet eftersträvar en 
jämnare balans mellan inresande och utresande studenter. Då antalet utresande studenter 
bör öka är det också den tyngsta viktningen vid fördelningen. För 2020 finns sammanlagt 11 
mnkr anslagna inom utbildningen. Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om generella 
indikatorer och viktning för fördelning av dessa medel: utresande utbytesstudenter (vikt 0,33), 
inresande utbytesstudenter (vikt 0,22), studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), internationella 
studenter utanför utbytesavtal (vikt 0,11) samt utländsk personal (vikt 0,11). Av tillgängliga 11 
mnkr fördelas 9 mnkr på basis av indikatorerna, fördelningen per fakultet framgår av figur 8. 


Figur 8 Fördelning av stimulansmedel för internationalisering (tkr) 


EHL  HT  J  K  LTH  M  N  S  USV  Totalt 


1 591  1 249  599  143  1 927  517  1 069  1 804  101  9 000 
 
Av de 11 mnkr överförs 2 mnkr till en universitetsgemensam resurs för senare beslut av rektor. 
Utöver de 2 mnkr från utbildningsmedel ska även 2 mnkr av forskningsmedel anslås till denna 
resurs. Internationella rådet definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken typ 
av projekt som bör premieras samt bereder ärendet och föreslår rektor hur dessa medel ska 
fördelas. 


En översyn ska göras inför resursfördelningen för 2021 som ska granska om rådande 
stimulansmodell fyller sitt syfte och föreslå hur en eventuell ny modell kan utformas.    


Special Area Studies (SAS-kurser) 
Universitetet erbjuder sedan flera år särskilda kurser på engelska som främst riktar sig till 
inresande studenter, så kallade SAS-kurser. Kurserna är en av förutsättningarna för ett 
framgångsrikt internationaliseringsarbete och en viktig förutsättning för att upprätthålla 
balanserade utbytesavtal. 


De fakulteter som ger SAS-kurser får årligen i resursfördelningen ett måltal för antal 
helårsstudenter som ska utbildas genom SAS-kurser inom ordinarie uppdrag och de får också 
en särskild kvalitetsförstärkning med 7,5 tkr för dessa helårsstudenter, se figur 9. Måltalen 
fastställs i dialog med fakulteterna. Avstämning kommer att göras av måltalen och om de inte 
uppnås kommer en justering att göras i efterhand i dialog med berörd fakultet.  


Figur 9 Måltal och extra kvalitetsförstärkning SAS-kurser 


 
 


belopp i  tkr EHL HT J K LTH N S


Måltal HST 17,0 157,5 5,0 2,5 2,5 2,5 55,0


Kvalitetsförstärkning SAS  belopp 128 1 181 38 19 19 19 413







 


24 


 
 
Kurser i svenska för inresande studenter 
Universitetet erbjuder kurser i svenska som riktar sig till inresande studenter. I uppdraget till 
Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår ett särskilt uppdrag att genomföra utbildningar 
i svenska och introduktion till det svenska samhället. Uppdraget (motsvarande 130 hst) ligger 
utanför fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag och ersätts med 6,3 mnkr. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna fick i resursfördelningen för 2013 ett ökat uppdrag 
om 25 helårsstudenter inom Svenska som främmande språk, totalt 1,3 mnkr per år. Denna 
satsning ligger kvar även för 2020 och ingår i ordinarie utbildningsuppdrag.  


Intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter ska genereras av HT för dessa 
uppdrag och avstämning kommer att göras i efterhand. Återbetalning kan bli aktuell om 
utbildningsuppdragen inte uppnås.  


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


Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för internationella studenter 
anslås 15 mnkr till bostäder för dessa studenter. 


Sammanfattning fördelning av utbildningsanslaget 


Av utbildningsanslaget för 2020 fördelas 2 078 mnkr till fakulteterna och 53 mnkr avsätts till 
riktade ändamål, resterande 32 mnkr fördelas till USV, LUKOM och UB, se figur 10. De medel 
som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 11. 


Total tilldelning för år 2020 är 2 163 mnkr. 


Figur 10 Fördelning av utbildningsanslaget 


EHL  HT  J  K  LTH  M  N  S  USV  LUKOM  UB 


189  217  83  144  580  373  134  358  5  20  7 
 
 
Figur 11 Fakulteternas andel 2020 av utbildningsanslaget.    


 
          


Anslagets fördelning till respektive fakultet speglar inte direkt hur många studenter som finns 
vid fakulteterna. En fakultet som avräknar mot en högre prislapp har färre studenter än en 
fakultet med samma anslag men som huvudsakligen avräknar mot en lägre prislapp. 
Fakulteternas andel av helårsstudenter (HST) redovisas i figur 12. 
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Figur 12 Fakulteternas andel 2018 av helårsstudenter.    


          
Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2020 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2021 och 2022 framgår av bilaga 2. Avsättningar till riktade 
ändamål sammanfattas i bilaga 5. 


2.7 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 
I detta avsnitt beskrivs prioriteringar inom forskningen och fördelningen av forskningsmedel 
till fakulteterna närmare. I resursfördelningen beskrivs också specifika uppdrag som kan vara 
universitetsgemensamma eller till en viss fakultet. 


Övergripande förutsättningar för forskning och forskarutbildning 


Anslaget till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren och universitetets 
forskare har också varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. De 
anslagsmedel som fördelas i resursfördelningen beräknas utgöra drygt 40 procent av 
forskningsfinansieringen, resterande del utgörs av forskningsbidrag sökta i konkurrens och 
avgifter för uppdragsforskning. Fakulteterna har inte återrapporteringskrav kopplade till 
ramanslaget men det kan finnas i samband med särskilda satsningar och anges då separat. 


Regeringens prioriteringar 


I regeringens forskningspolitiska proposition, Kunskap i samverkan – för samhällets 
utmaningar och stärkt konkurrenskraft, som regeringen lade fram hösten 2016 fördelades 2,8 
miljarder till sektorn fram till 2020 varav 1,3 miljarder direkt till universitet och högskolor. 
Regeringens fördelning av nya medel har gjorts utifrån forskningsproduktion, externa medel 
och samverkan. I resursfördelningen för år 2011 beskrevs de principer som gällt vid fördelning 
av de till universitetet inkommande anslagen till strategiska forskningsområden (SFO) som är 
en del av forskningsanslaget. Universitetet tilldelades inte några nya medel för 2017 men 
2018 ökades forskningsanslaget med 34 mnkr och 2019 med 28 mnkr. För 2020 sker en 
ökning med 44 mnkr, men samtidigt upphör medel på 12,5 mnkr till ett av de strategiska 
forskningsområdena (BioCARE inom Medicinska fakulteten) så att nettoökningen blir 31 
mnkr. I resursfördelningen för år 2020 görs därför en neddragning av Medicinska fakultetens 
anslag till strategiska forskningsområden på 12,5 mnkr.   


Lunds universitet får också särskilda medel för innovationskontor enligt anslag 2:64 och får i 
uppgift att stödja högskolor, särskilt högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola i 
innovationsverksamhet. Regeringen fattar beslut om ersättningsbelopp i aktuellt 
regleringsbrev. 
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Styrelsens prioriteringar 


För 2020 fördelar styrelsen 41 mnkr i nya satsningar inom forskningen vilket är något mindre 
än forskningsanslaget ökar. 2019 fördelades ett belopp som var större än anslagsökningen 
med syftet att den ökade anslagsnivån inte skulle generera myndighetskapital.  


20 mnkr av årets ökade medel fördelas till fakulteterna med en bas som till hälften beräknas 
utifrån fakulteternas relativa andel av antalet helårsstudenter (utfall 2018) och till hälften 
utifrån fakulteternas relativa andel av forskningsanslaget exklusive SFO-medel (beräknat på 
2019 års resursfördelning). Fördelningen redovisas i figur 13.  


Figur 13 Fördelning av nya forskningsmedel till fakulteterna (tkr), totalt 20 mnkr 


 
 
Campus Helsingborg 
Styrelsen avsätter 10 mnkr av forskningsanslaget för att stimulera utbildning och forskning på 
Campus Helsingborg, se avsnitt 2.5. 


Strategiska forskningsmedel 
Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med målet att bedriva verksamhet i världsklass kräver 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex 
myndighet uppkommer även olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon 
naturlig hemvist. Universitetets satsning på ett stärkt ledarskap kräver också särskild 
finansiering. 2020 avsätts 35 mnkr för strategiska forskningssatsningar. Dessa medel ska i 
första hand användas till fakultetsövergripande satsningar men kan också användas till 
ledarskapsutveckling. Som huvudprincip ska dessa medel tilldelas under maximalt ett år. 
Därefter ska varje berörd fakultet eller motsvarande fortsatt bära kostnaderna på egen hand.  


Forskningsinfrastruktur 
Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har 
ökat påtagligt och en avsättning görs med 20 mnkr till en universitetsgemensam resurs för 
lokal forskningsinfrastruktur. Det görs också en avsättning till en universitetsgemensam 
resurs för nationella forskningsinfrastruktursamarbeten med 7 mnkr. Samtidigt sätter också 
fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. Forskningsnämnden definierar på 
vilket sätt de gemensamma medlen ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras 
samt bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.  


MAX IV-laboratoriet  
MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som styrs av förordning SFS 
1994:946. Anläggningen invigdes under 2016 och antalet forskare kommer successivt att öka 
i takt med att fler och fler strålrör går i drift. Planen är att ha 20 eller 21 finansierade strålrör 
år 2026 och cirka 2 000 externa användare årligen. I dagsläget är 16 strålrör finansierade. 


Den initiala investeringen i MAX IV, det vill säga MAX IV fas 1 projektet, finansierades av 
Vetenskapsrådet, Vinnova, Region Skåne och Lunds universitet. För universitetet uppgår 
återstående finansieringsåtagande för avskrivningskostnader till 13,8 mnkr årligen under 
perioden 2020–2024. 


MAX IV-laboratoriets drift finansieras under perioden 2019-2023 av fler parter än tidigare. 
Vetenskapsrådet och Lunds universitet kommer fortsatt bidra med den huvudsakliga delen, 
310 mnkr respektive 54 mnkr per år. En överenskommelse finns mellan Lunds universitet och 
ytterligare 13 lärosäten om att medfinansiera laboratoriets drift med 50 mnkr årligen i form av 
kontanta medel eller in-kind. För universitetets del innebär detta ett åtagande på 12,9 mnkr 
2020-2022 och 14,9 mnkr 2023. Vinnova, Formas och Energimyndigheten bidrar med 
sammanlagt 25 mnkr/år och Knut & Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 75 mnkr i ett 
femårigt projekt för utbyggnad av datalagringskapacitet vid MAX IV.  


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB


1 815 2 768 888 437 4 533 2 912 3 075 3 094 190 158 130
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Tolv svenska universitet finansierar de sju första strålrören tillsammans med Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Lunds universitets andel uppgår till cirka 2,5 mnkr per år till och med 
2022. MedMAX är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning som ska 
finansieras med 10 mnkr av universitetsgemensamma medel. Sammanlagt 5 mnkr är avsatta 
under åren 2014 till 2018 och ytterligare medel kommer att avsättas när designarbetet 
påbörjas. 


ESS  
European Spallation Source (ESS) är en spallationskälla för neutronstrålning som 
har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro att bygga. Det är en internationell 
forskningsanläggning och Sveriges andel av finansieringen uppgår till 35 procent av 
kostnaden för konstruktionen. Staten och Vetenskapsrådet går in med merparten medan 
Lunds universitet till och med år 2015 har belastats med 512 tkr. Detta belopp utgör 
universitetets hela åtagande för anläggningen, efter uppräkning till 2015 års prisnivå och med 
avdrag för den anslagspost på 82 mnkr som universitetet fick disponera för betalning till ESS 
under 2014. Universitetet har därmed slutreglerat sitt ekonomiska åtagande för ESS och 
finansierar detta internt genom att årligen anslå medel fram till och med 2022. För 2020 och 
2021 avsätts 55 mnkr årligen och för 2022 17 mnkr. 
 
Samarbeten och samverkan 
Samarbeten mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att 
ytterligare öka, inte minst för att nya konstellationer ska kunna möta de kommande 
samhälleliga utmaningarna. För 2018 avsattes 10 mnkr till en universitetsgemensam resurs 
för detta ändamål och för åren 2019 till 2021 görs en ökad avsättning med 5 mnkr till totalt 15 
mnkr årligen. Den ökade avsättningen på 5 mnkr ska utvärderas senast 30 april 2021. 
Samverkansrådet definierar på vilket sätt de gemensamma medlen ska användas och vilken 
typ av projekt som bör premieras samt bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel 
ska fördelas.  


Medel för arbete med jämställdhet och likabehandling 
Universitetet arbetar mot diskriminering och för jämställdhet och likabehandling. För att stärka 
arbetet avsätts 8 mnkr 2020, och styrelsen har särskilt valt att fokusera på att främja jämn 
könsfördelning genom att dessa medel ska användas för att finansiera gästprofessorer av 
underrepresenterat kön. Vidare kan dessa medel användas för att  stimulera det systematiska 
förebyggande arbetet mot diskriminering. Konkreta förslag angående hur arbetet för 
jämställdhet och likabehandling kan struktureras och förstärkas och hur utveckling av 
arbetssätt kan förbättras ska arbetas fram. Tidigare års avsättningar till anställning av 
gästprofessorer av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons namn samt som 
stimulansmedel för att uppnå en jämnare könsbalans, och som inte har förbrukats för dessa 
ändamål, kan också användas till ovan beskrivna förebyggande och utvecklande ändamål. 


Strategiska forskningsområden   
Universitetet erhåller årligen inom ramen för forskningsanslaget riktade medel till särskilt 
utpekade forskningsmiljöer, så kallade strategiska forskningsområden (SFO). För närvarande 
är universitetet huvudansvarigt för nio sådana miljöer och för sju av dem ingår medel som ska 
förmedlas till andra medverkande lärosäten. Vilka lärosäten som medverkar och deras andel 
av anslaget regleras i avtal mellan lärosätena. Miljöernas exakta anslag för 2020 anges i 
regleringsbrevet och i denna resursfördelning beräknas medlen uppgå till 192 mnkr  varav 36 
mnkr ska fördelas vidare till medverkande lärosäten. För 2020 minskar regeringen 
universitetets medel till strategiska forskningsområden med 12,5 mnkr.   


För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av de strategiska 
forskningsområdena lyfts årligen tre procent av anslaget för övergripande satsningar. 
Avsättningen avser de nio SFO-miljöer som universitetet koordinerar samt de tre SFO-miljöer 
där universitetet deltar i egenskap av medverkande lärosäte. De medel som universitetet i 
egenskap av huvudansvarigt lärosäte vidarefördelar till andra lärosäten berörs inte. För 2020 
är den beräknade avsättningen 5 mnkr från de nio SFO-miljöer som universitetet koordinerar. 
Sektionen Forskning, samverkan och innovation, på uppdrag av vicerektor för forskning och 
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forskningsinfrastruktur, bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas. När 
SFO-medel fördelas ut 2020 utgår beräkningen från de belopp som anges i regleringsbrevet. 


Övriga satsningar 
LUNARC är ett centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och 
tillhör organisatoriskt LTH. I resursfördelningen för 2017 tilldelades LTH 4 mnkr i permanenta 
medel som riktades till centrumet. Dessa medel redovisas i LTHs ramtilldelning 2020. 


SNIC är en nationell forskningsinfrastruktur som för åren 2018-2022 regleras av en 
konsortialöverenskommelse mellan tio lärosäten. Lunds universitets koordinator finns på 
LUNARC. Universitetets årliga avgift under perioden finansieras genom nationella 
forskningsinfrastrukturmedel. Resterande del av universitetets åtagande för 2020-2022 som 
ska finansieras av gemensamma medel uppskattas till 3,5 mnkr som tilldelas LTH riktat till 
LUNARC. Om universitetets verkliga åtagande avviker från det uppskattade ska detta 
regleras med LTH i efterhand.  


LINX är en centrumbildning som ska stärka neutron- och röntgenbaserad forskning lokalt och 
nationellt samt skapa internationella forskningsnätverk för forskare så att de får största möjliga 
nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. För 2020 och 2021 tilldelas N, riktat till 
LINX, 2 mnkr årligen. Verksamheten ska utvärderas senast april 2021.  


Lunds universitet har blivit fullvärdig medlem i EIT Food, ett EU initiativ som arbetar för att 
göra livsmedelssystemet mer hållbart, hälsosamt och tillförlitligt för konsumenterna. Genom 
medlemskapet får universitetet möjlighet att påverka utvecklingen inom EIT Food samt 
möjlighet att söka de medel som EIT Food utlyser. För att säkerställa att universitetet 
tillvaratar de möjligheter som medlemskapet ger, avsätts årliga medel till ett EIT Food 
sekretariat på LTH och till en central stödfunktion, totalt 2,4 mnkr årligen för perioden 2020 till 
och med 2024. Därutöver finansierar involverade fakulteter medlemsavgiften på drygt en 
miljon kronor. En utvärdering av verksamheten och dess fortsatta finansiering med 
gemensamma medel ska vara genomförd senast i april 2024.   


LU Futura är ett fakultetsövergripande projekt som bedrivs inom ramen för Pufendorfinstitutet 
för att möta framtida utmaningar. Satsningen som påbörjades 2018 var ursprungligen treårig 
men förlängs med ytterligare ett år till och med 2021. Under 2020 ska en större internationell 
konferens anordnas och därefter ska LU Futura utvärderas. USV erhåller 3 mnkr 2020 och 
2021 i grundfinansiering till LU Futura.  


En ny forskarskola kopplad till ämneslärarutbildningen initierades under 2017 och erhöll då   
1 mnkr. För perioden 2018 – 2021 erhåller forskarskolan 2 mnkr årligen som för 2020 fördelas 
med 1 500 tkr till HT och 500 tkr till N. Som en del av utvärderingen av ämneslärarutbildningen 
ska också forskarskolan utvärderas senast februari 2020.   


En universitetsgemensam resurs för internationaliseringssatsningar skapades 2017. Från 
forskningen avsätts 2020 2 mnkr, och lika mycket sätts av från utbildningen. Internationella 
rådet föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas. En översyn ska göras inför 
resursfördelningen för 2021 av om rådande stimulansmodell fyller sitt syfte och hur en 
eventuell ny modell kan utformas.    


Europeiska forskningsrådet (ERC) utlyser individuella forskningsbidrag som stödjer 
nydanande forskning för unga forskare inom samtliga vetenskapsområden. 400 tkr anslås för 
att stimulera och underlätta för ansökningar till ERC.  


För hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon Village avsätts 2,2 mnkr. 
Därefter återstår 5,4 mnkr att finansiera under perioden 2021 till 2024 


Arbetet med Horisont Europa får 2 mnkr för 2020. Hur dessa medel ska fördelas bereds av 
sektionen FSI och tilldelas forskare och forskargrupper som söker bidrag inom ramen för EU:s 
forskningsprogram. 
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För akademiska högtider avsätts 2,7 mnkr som medfinansiering. 


För universitetsgemensamma åtgärder gällande samverkan, riskanalys och rankning avsätts 
årligen 2 mnkr varav 1 mnkr årligen under perioden 2020-2022 ska prioriteras till ett projekt 
för att samordna universitetets analys- och rankingkompetens. 


Nätverket LUNBISS har EHL som sin centrala nod. EHL erhåller 1 mnkr årligen under 
perioden 2018-2020 för utvecklandet av och arbetet med detta nätverk.  


En professor anställd vid annan fakultet överfördes 2018 till Humanistiska och teologiska 
fakulteterna som kompenseras för ökade kostnader. För 2020 erhåller HT 1 625 tkr i 
finansiering.  


Centrum för preventiv livsmedelsforskning inom USV upphörde 2017-12-31 i enlighet med 
inrättandebeslutet, och överflyttning gjordes av verksamheten till institution inom LTH. För 
utveckling av livsmedelsområdet erhåller LTH en tillfällig förstärkning av forskningsanslaget 
med 1 mnkr årligen till och med 2020. 


Lund Univesity Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) organisatoriska placering 
ändrades 2019-01-01 från USV till Samhällsvetenskapliga fakulteten som erhåller en tillfällig 
förstärkning av forskningsanslaget på 800 tkr 2020 och 2021 riktat till LUCSUS. 


Lunds universitet är sedan 2018 medlem i SND, Svensk Nationell Datatjänst, som är ett 
konsortium finansierat av Vetenskapsrådet och de sju lärosäten som är konsortiemedlemmar. 
Syftet med medlemskapet är bland annat att främja arbetet med öppen vetenskap (Open 
Science), att arbeta i nationella nätverk och att utveckla intern kunskap. För detta ändamål 
avsätts årligen 1 mnkr under perioden 2019 till 2023. Därutöver avsätts 2018-2022                      
1 mnkr årligen av de nationella forskningsinfrastrukturmedlen för ändamålet.  


Medicinska fakulteten erhåller 2 mnkr för att utveckla och driva en doktorandkurs i 
forskningsetik. 


Humanistlaboratoriet är en forskningsinfrastruktur inom HT som nyttjas av flertalet fakulteter. 
HT erhåller 2 mnkr som en gemensam finansiering av Humanistlaboratoriet.  


Konstnärliga fakulteten erhåller 2 mnkr bland annat som en kompensation för att fakultetens 
forskare inte har möjlighet att söka medel inom ramen för Wallenberg Academy Fellows. 


Sammanfattning fördelning av forskningsanslaget 


Av forskningsanslaget för 2020 fördelas 1 953 mnkr till fakulteterna och 211 mnkr avsätts till 
riktade ändamål, resterande 160 mnkr avsätts till LUKOM, USV, UB och MAX IV-laboratoriet, 
se figur 14. De medel som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 
15. 


Total tilldelning för år 2020 är 2 324 mnkr. 


Figur 14 Fördelning av forskningsanslaget 


EHL  HT  J  K  LTH  M  N  S  USV  LUKOM 
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Figur 15  Fakulteternas andel av forskningsanslaget 2020 


 
 


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2020 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2021 och 2022 framgår av bilaga 3. Avsättningar till riktade 
ändamål sammanfattas i bilaga 6. 


2.8 FINANSIERING AV UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER FÖR 
STÖDVERKSAMHET 


Stödverksamhetens kostnader 


Lunds universitet följer, liksom övriga universitet och högskolor, SUHF-modellen och dess 
definition av kostnader för stödverksamhet. Modellen går i korthet ut på att samtliga kostnader 
för stödverksamheten ska fördelas till kostnadsbärare inom kärnverksamheten. SUHF-
modellen gör det möjligt att jämföra stödverksamhetens kostnader mellan universitet och 
högskolor. År 2018 uppgick universitetets budgeterade kostnad för stödverksamheten till        
18 % för forskning och 31 % för utbildning av universitetets totala kostnader året innan. SUHF 
tar varje år fram statistik över storleken på stödverksamhetens kostnader och för år 2018 visar 
statistiken att universitetet ligger i nivå med övriga jämförbara lärosäten och avsevärt under 
snittet för samtliga lärosäten (21,9 % för forskning och 33,4 % för utbildning). 


Universitetet har stödverksamhet på olika nivåer, universitetsnivå, fakultetsnivå, 
institutionsnivå och på vissa institutioner på avdelningsnivå. Figur 16 visar universitetets totala 
kostnad 2018 fördelad på utbildning och forskning samt den andel som utgör kostnad för 
stödverksamheten (budget 2019) totalt inom universitetet. De blå rutorna visar hur stor andel 
som utgör kostnad för stödverksamhet på universitetsgemensam nivå. 
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Figur 16 Stödverksamhetens andel av totala kostnader fördelat på utbildning och forskning 


 


Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten 2020 


De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamheten 2020 budgeteras till 697 
mnkr och fördelar sig på olika ändamål enligt figur 17. Fördelningen per fakultet redovisas i 
bilaga 8. 


Figur 17 Universitetsgemensamma kostnaders innehåll (mnkr) 


 
 
Kostnaderna fördelar sig procentuellt på olika ändamål enligt figur 18. 
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Figur 18 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten fördelade på ändamål 


 
 


Figur 19 visar storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna för 2020 och hur de 
utvecklats jämfört med 2019. För mer detaljerad information om de olika posterna, se bilaga 
7. Av totala kostnader på 697 mnkr fördelas 692 mnkr till fakulteterna och resterande 5 mnkr 
finansieras genom att ett uttag görs på avgifts- och bidragsinkomster inom den gemensamma 
förvaltningen. 


Figur 19 Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2020-2019 


 
 


Till internrevisionen anvisas totalt 3,9 mnkr 2020 av de universitetsgemensamma 
kostnaderna. 


Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet


Beslutade universitetsgemensamma kostnader 2019 669,5


Kostnadsökningar 2020 (utöver pris‐ och löneomräkning) 8,0


Ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 2020 7,0


Pris‐ och löneomräkning 2020 (plo preliminärt 1,91 procent) 12,5


Universitetsgemensamma kostnader 2019 697,0
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Förord
Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund – ett 
uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.


I tider när information sprids sekundsnabbt ställs stora krav på medborgarnas förmåga att 
värdera och kritiskt granska påståenden. Universitetet rustar nya generationer genom utbild-
ning och blir genom samverkan en viktig samhällsaktör och förkämpe för välgrundad debatt. 


Det allra viktigaste ska aldrig tas för givet. Genom reflektion om det egna uppdraget, 
om vetenskapens grundvalar och utbildningens saklighet, vacklar vi inte i frågor som rör 
autonomi, vilket ger en stabil grund för samverkan. 


Den strategiska planen lyfter utvecklingsområden som är avgörande för en framgångsrik 
utveckling de kommande 10 åren. Det långa perspektivet säger något om den långsiktighet 
under vilken vår verksamhet bäst bedrivs. Utbildning och forskning är ömsesidigt beroende 
och ska sammanflätas i syfte att nå högsta kvalitet. Universitetets ämnesbredd är unik och 
ska värnas. Lyckas vi skapa tätare samverkan mellan olika ämnesområden så förverkligar 
vi den potential till exceptionella resultat i utbildning och forskning som vårt universitet 
rymmer. 


Torbjörn von Schantz
Rektor
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Strategisk plan för 
Lunds universitet 2017–2026
Lunds universitet grundades 1666 och har under århundraden varit ett centrum för 
bildning och lärdom. Idag räknas det till ett av Sveriges främsta universitet med en 
ledande internationell position.  


En stor del av framgångarna kan tillskrivas universitetets förmåga att skapa en 
unik ämnesbredd och gränsöverskridande samarbeten. Andra styrkor är studentin-
flytande, internationalisering och nära samverkan med omvärlden.


Dessa styrkor kommer att vara än viktigare de kommande tio åren då samhället står inför 
stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hållbar utveckling, migration, digitalisering 
och demografiska förändringar. På utbildningens och forskningens områden upplever värl-
den stora förändringar som skapar nya möjligheter till samarbete, men som också innebär 
stora utmaningar. Denna utveckling är såväl geografisk som teknologisk, med nya forsk-
ningsinstrument och e-lärande som viktiga dimensioner. En tydlig strategisk förflyttning krävs 
för att Lunds universitet ska utvecklas som stabil bärare av kunskapskultur i en föränderlig 
omvärld samt stärka sin position som ett ledande lärosäte och en inspirerande samhällskraft. 


I den strategiska planen för 2017–2026 lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram. I dessa 
anges att utbildning och forskning ska vara sammanflätade och sträva efter högsta kvalitet. 
Komplexa samhällsutmaningar ska mötas genom att utnyttja ämnesbredden, tvärvetenskap-
liga samarbeten och förstärkt samverkan med omvärlden. Universitetet ska fortsätta utveck-
las i sin strävan att vara internationellt ledande. Lunds universitet ska attrahera och behålla 
engagerade och entusiastiska studenter och medarbetare samt betona hållbar utveckling. 
Under kommande år finns stora möjligheter i de unika forskningsanläggningarna MAX IV 
och ESS (European Spallation Source) och denna potential ska nyttjas maximalt. 


För att nå uppsatta mål behöver universitetet göra aktiva vägval, vilket sker genom att 
det kollegiala ledarskapet utvecklas. Det krävs också ett öppet och kreativt klimat där en 
mångfald av människor möts, växer och samverkar – i kombination med ett ifrågasättande 
och kritiskt förhållningssätt skapas möjligheter till oväntade genombrott. Verksamheten, 
förhållningssättet och resultaten ska göra universitetet till en ledande och inspirerande 
förebild i samhället.
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Värdegrund


Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundläg-
gande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universita-
tum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå fria från 
påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet 
och kvalitet. 


Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. 
Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för 
allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och 
rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår 
verksamhet.


Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid 
är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, 
medmänsklighet och humor. 


Vision


Ett universitet i världsklass som förstår, 
förklarar och förbättrar vår värld 
och människors villkor
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Prioriterade områden 2017–2026


Utbildning och forskning ska vara sammanflätade 


• Grundutbildning, forskarutbildning och forskning ska sträva efter högsta kvalitet. 


• Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både undervisas och 
forskas och där meritering inom utbildning och forskning likställs.


• Pedagogik, kursinnehåll och den egna lärprocessen ska rusta studenter och doktorander 
att möta nya utmaningar. Lärarna ska ha hög pedagogisk kompetens och ökad pedago-
gisk kvalitet ska särskilt premieras.


• Mångfald i utbildning och forskning ska stärkas genom breddad rekrytering.


• Forskningen ska bedrivas i dynamiska och välorganiserade miljöer och vara etiskt för-
ankrad. Den ska bygga på kritiskt tänkande och eftertanke samt tillåta risktagande. 
Forskningsresultaten ska vara öppet tillgängliga.


• För att nå kvalitetsmålen inom utbildning och forskning krävs ändamålsenlig infrastruktur 
och stödverksamhet.


Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna


• Universitetets ämnesbredd är unik och ska värnas.


• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet och med 
andra lärosäten ska stimuleras och nya samarbeten utvecklas. Hinder för samarbeten ska 
identifieras och undanröjas.


• Aktiv samverkan med offentlig sektor, kulturområdet, samhällslivet, näringslivet och 
alumner ska vidareutvecklas och underlättas. 


• Lunds universitet ska ta ett stort samhällsansvar och möta de globala utmaningarna, 
exempelvis i arbetet för hållbar utveckling.


• Samverkan och integration med universitet och andra partners i Öresundsregionen ska 
stärkas.


• Universitetet ska vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället, samhällsdebatten och 
kulturlivet. I detta ingår att synliggöra verksamheten.


Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter


• Det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i verksamheten 
liksom i bemötandet och upplevelsen av universitetet.


• Det ska finnas goda möjligheter för internationell rörlighet för studenter och medarbetare.


• Universitetet ska vara attraktivt för internationella studenter och medarbetare.


• Universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i 
tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21.
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Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer


• Det kollegiala ledarskapet ska utvecklas för att stärka det kritiska samtalet och nå målen. 


• Ledare och chefer på alla nivåer ska ha rätt kompetens och förmåga att prioritera, leda och 
genomföra förändringar som utvecklar verksamheten och dess kvalitet samt ha tillgång 
till ett ändamålsenligt administrativt stöd.


• Lunds universitet ska arbeta för och utveckla ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap 
som genomsyras av att vi är ett universitet med en stor mångfald bland medarbetarna.


• Lunds universitet ska säkerställa ett välfungerande studentinflytande på alla nivåer.


Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer


• Lunds universitet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd.


• Tydliga karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med rekryte-
ringar. 


• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra 
likabehandling för både studenter och medarbetare.


• Campusmiljöerna ska vara inbjudande för både studenter, medarbetare och besökare. 


• Kulturverksamheten ska lyftas fram som en del av universitetets attraktivitet. Detta gäller 
både de publika samlingarna, studentdriven kultur samt konstnärlig och kulturinriktad 
forskning och utbildning. 


Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt


• Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara aktiv i utveck-
lingen av ESS. Universitetet ska också utveckla sin utbildning och forskning genom 
anläggningarna.


• Universitetet ska vara en nod för nationella och internationella samarbeten och samverkan 
med offentlig sektor och näringsliv kring MAX IV och ESS samt vara en drivande kraft i 
utvecklingen av Science Village Scandinavia. 
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Resursfördelning för 2020 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2020‐års prisläge Plo 1,91% Bilaga 2


(tkr)


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
Riktade 


ändamål
Summa


Ramtilldelning 2019  185 636 170 415 80 925 144 031 574 583 374 629 128 771 349 557 4 811 0 0 0 2 013 359


Kvalitetsförstärkning BP 16, permanent 4 039 4 743 2 283 186 589 59 0 6 008 56 17 962


Pris‐ och löneomräkning (plo) 3 623 3 346 1 589 2 755 10 986 7 157 2 460 6 791 93 38 798


Kurs i entreprenörskap 1 000 1 000


Sommarkurser 3 521 3 521


Sommarkurser, ökat uppdrag enl BP 20 2 534 2 534


EUGLOH 1 500 1 500


Fakultetsövergripande utbildningar (Liberal Arts) 2 000 2 000


Hälso‐ och sjukvårdskurator 2 200 2 200


Förändrade uppdrag enl BP 18 8 931 2 577 11 508


Poster som inte ingår i ordinarie utbildningsuppdrag


Ämneslärarutbildningen 27 034 1 805 6 326 35 165


Campus Helsingborg, nya utbildningar 901 1 050 49 2 000


Svenska för inres stud, särskilt utbildningsuppdrag 6 285 6 285


Gemensam finansiering


LUKOM, UB 18 677 6 814 25 491


LUKOM, stimulansmedel samverkan 546 546


LUKOM, Botaniska trädgården, lokalkostnader 366 366


Medel till UN 7 000 7 000


HT, AHU, bokmässa, jiddisch 9 216 9 216


N, resurscentrum fysik 300 300


Studiesocial fond 100 100


Resor och merkostnader för Campus Helsingborg 240 228 1 650 2 166 4 284


Kvalitetsförstärkning SAS‐kurser 128 1 181 38 19 19 19 413 0 1 817


Stimulansmedel internationalisering 1 591 1 249 599 143 1 927 517 1 069 1 804 101 2 000 11 000


Riktade ändamål, resterande 33 438 33 438


Gem finansiering från fakultet/motsv ‐6 230 ‐6 827 ‐2 733 ‐4 795 ‐19 208 ‐12 389 ‐4 433 ‐11 783 ‐160 0 ‐68 558


Summa utbildningsanslag 188 787 216 882 82 929 144 144 580 378 372 549 134 511 358 206 4 900 19 589 6 814 53 142 2 162 832


Särskilda medel anslag 2:65 2 070 1 467 3 195 1 000 7 732


Kulturskolekliv anslag 2:64 4 553 4 553


Summa tilldelning 2020 190 857 216 882 82 929 148 697 580 378 372 549 135 978 358 206 4 900 22 784 6 814 54 142 2 175 117


Utbildningsuppdrag 2020 193 298 178 504 84 797 144 972 595 089 384 422 131 230 363 456 4 959 2 080 727







Planeringsförutsättningar för 2021 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2020 års prisläge Bilaga 2


(tkr)


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
Riktade 


ändamål
Summa


Ramtilldelning 2020 193 298 178 504 84 797 146 972 595 089 384 422 131 230 364 556 4 959 0 0 0 2 083 827


Pris‐ och löneomräkning (plo)


Sommarkurser 6 055 6 055


EUGLOH 2 500 2 500


Fakultetsövergripande utbildningar (Liberal Arts) 2 000 2 000


Förändrade uppdrag enl BP 18 7 829 2 577 10 406


Poster som inte ingår i ordinarie utbildningsuppdrag


Ämneslärarutbildningen 27 034 1 805 6 326 6 600 41 765


Campus Helsingborg, nya utbildningar 840 1 000 160 2 000


Svenska för inres stud, särskilt utbildningsuppdrag 6 285 6 285


Gemensam finansiering


LUKOM, UB 19 043 6 814 25 857


LUKOM, stimulansmedel samverkan 546 546


HT, AHU, bokmässa, jiddisch 9 216 9 216


N, resurscentrum fysik 300 300


Studiesocial fond 100 100


Resor och merkostnader för Campus Helsingborg 240 228 1 650 2 166 4 284


Kvalitetsförstärkning SAS‐kurser 128 1 181 38 19 19 19 413 1 817


Stimulansmedel internationalisering, 2020 års fördeln 1 591 1 249 599 143 1 927 517 1 069 1 804 101 2 000 11 000


Riktade ändamål, resterande 34 000 34 000


Gem finansiering från fakultet/motsv ‐6 070 ‐6 651 ‐2 663 ‐4 672 ‐18 958 ‐12 152 ‐4 319 ‐11 479 ‐156 0 ‐67 120


Ej fördelade medel, beräknat 7 189


Summa utbildningsanslag 188 947 217 057 83 000 144 267 588 395 375 364 134 625 358 460 4 905 19 589 6 814 53 415 2 182 027


Särskilda medel anslag 2:65 1 467 3 195 1 000 5 662


Kulturskolekliv anslag 2:64 4 553 4 553


Summa tilldelning 2021 188 947 217 057 83 000 148 820 588 395 375 364 136 092 358 460 4 905 22 784 6 814 54 415 2 192 242







Planeringsförutsättningar för 2022 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2020‐års prisläge Bilaga 2


(tkr)


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
Riktade 


ändamål
Summa


Ramtilldelning 2021 193 298 178 504 84 797 146 972 602 918 386 999 131 230 364 556 4 959 0 0 0 2 094 233


Pris‐ och löneomräkning (plo) 0


Sommarkurser 6 055 6 055


EUGLOH 2 500 2 500


Fakultetsövergripande utbildningar (Liberal Arts) 2 000 2 000


Förändrade uppdrag enl BP 18


Poster som inte ingår i ordinarie utbildningsuppdrag


Ämneslärarutbildningen 27 034 1 805 6 326 6 600 41 765


Campus Helsingborg, nya utbildningar 936 1 050 14 2 000


Svenska för inres stud, särskilt utbildningsuppdrag 6 285 6 285


Gemensam finansiering


LUKOM, UB 19 043 6 814 25 857


LUKOM, stimulansmedel samverkan 546 546


HT, AHU, bokmässa, jiddisch 9 216 9 216


N, resurscentrum fysik 300 300


Studiesocial fond 100 100


Resor och merkostnader för Campus Helsingborg 240 228 1 650 2 166 4 284


Kvalitetsförstärkning SAS‐kurser 128 1 181 38 19 19 19 413 1 817


Stimulansmedel internationalisering, 2020 års fördeln 1 591 1 249 599 143 1 927 517 1 069 1 804 101 2 000 11 000


Riktade ändamål, resterande 34 600 34 600


Gem finansiering från fakultet/motsv ‐6 124 ‐6 710 ‐2 686 ‐4 713 ‐19 130 ‐12 260 ‐4 358 ‐11 582 ‐157 ‐67 720


Ej fördelade medel, beräknat 8 190


Summa utbildningsanslag 188 893 216 998 82 976 144 226 588 320 375 256 134 587 358 407 4 903 19 589 6 814 53 869 2 183 028


Särskilda medel anslag 2:65 1 467 3 195 1 000 5 662


Kulturskolekliv anslag 2:64 ap 19 4 553 4 553


Summa tilldelning 2021 188 893 216 998 82 976 148 779 588 320 375 256 136 054 358 407 4 903 22 784 6 814 54 869 2 193 243







Resursfördelning för 2020 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2020‐års prisläge Plo 1,91% Bilaga 3


(tkr)


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


ändamål 
Summa


Ramtilldelning 2019 exkl SFO‐medel 79 986 250 954 40 598 35 217 384 985 325 654 441 233 150 412 18 103 28 290 76 915 21 369 1 853 716


Pris‐ och löneomräkning (plo) 1 528 4 793 775 673 7 353 6 220 8 428 2 873 346 540 1 469 408 35 406


Permanent förstärkning av forskningsanslaget 1 815 2 768 888 437 4 533 2 912 3 075 3 094 190 158 130 20 000


Förstärkning pga hyresökning 2013 1 961 1 961


Lokalkostnader, tidigare genom lokalfonden 5 000 3 055 1 640 9 695


Lokalkostnader, del av löfte 10 mnkr 2 150 2 150


Kurs i forskningsetik 2 000 2 000


Humanistlaboratoriet 2 000 2 000


LUKOM, Skissernas museum 500 500


LUKOM, sammanhållande funktion 500 500


Medfinansiering tom 2023 MAX IV 1 800 1 800


Medfinansiering tom 2023 MAX IV 2 000 2 000


Kompensation WAF m m  2 000 2 000


SNIC 2020‐2022 3 500 3 500


LINXS 2020,2021 2 000 2 000


EIT Food 2020‐20xx 2 000 400 2 400


Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018‐2020 1 000 1 000


Campus Helsingborg, stimulans sammanflätning 481 176 11 1 123 3 209 5 000


Forskningsetablering Campus Helsingborg 1 020 967 37 2 976 5 000


LUCSUS, förstärkning 2019‐2021 800 800


UB, ökad hyreskostnad för magasinering 300 300


UB, avskrivn.kostnad magasinering tom 2028 1 750 1 750


Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 29 216 82 194 26 375 12 985 5 057 155 829


SFO‐medel för vidareförmedling 36 154 36 154


Forskningsinfrastruktur, nationell 7 000 7 000


Finansiering av professor 1 625 1 625


USV, LU Futura 2018‐2021 3 000 3 000


LUNBISS 2018‐2020 1 000 1 000


Forskarskola ämnesdidaktik 1 500 500 2 000


Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000


ESS 55 000 55 000


Riktade ändamål, resterande 71 640 71 640


Summa forskningsanslag 86 499 270 087 44 398 38 338 433 747 418 980 481 611 179 405 21 638 31 628 82 184 23 957 211 251 2 323 725


Analysverksamhet enl anslag 1:23 4 830 4 830


Summa tilldelning 91 329 270 087 44 398 38 338 433 747 418 980 481 611 179 405 21 638 31 628 82 184 23 957 211 251 2 328 555







Planeringsförutsättningar för 2021 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2020‐års prisläge Bilaga 3


(tkr)


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


ändamål 
Summa


Ramtilldelning 2020 exkl SFO‐medel 85 479 265 515 44 222 38 327 396 871 336 786 452 736 159 434 18 638 31 628 82 184 22 207 1 934 028


SNIC 2020‐2022 3 500 3 500


LINXS 2020,2021 2 000 2 000


EIT Food 2020‐20xx 2 000 400 2 400


Campus Helsingborg, stimulans sammanflätning 481 176 11 1 123 3 209 5 000


Campus Helsingborg, stimulans nya utbildninga 1 020 996 87 2 897 5 000


LUCSUS, förstärkning 2019‐2021 800 800


UB, avskrivn.kostnad magasinering tom 2028 1 750 1 750


Ersätning för avskrivningskostnader upphör Dnr LS 2010/475 ‐4 000 ‐4 000


Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 29 216 82 194 26 375 12 985 5 057 155 829


SFO‐medel för vidareförmedling 36 154 36 154


Finansiering av professor 1 650 1 650


USV, LU Futura 2018‐2021 3 000 3 000


Forskarskola ämnesdidaktik 1 600 530 2 130


Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000


ESS 55 000 55 000


Riktade ändamål, resterande 80 300 80 300


Summa forskningsanslag 86 499 270 242 44 398 38 338 432 797 418 980 477 641 179 325 21 638 31 628 82 184 23 957 211 911 2 319 540


Analysverksamhet enl anslag 1:23 4 830 4 830


Summa tilldelning  91 329 270 242 44 398 38 338 432 797 418 980 477 641 179 325 21 638 31 628 82 184 23 957 211 911 2 324 370







Planeringsförutsättningar för 2022 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2020‐års prisläge Bilaga 3


(tkr)


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


ändamål 
Summa


Ramtilldelning 2021 exkl SFO‐medel 85 479 265 515 44 222 38 327 396 871 336 786 452 736 159 434 18 638 31 628 82 184 22 207 1 934 028


SNIC 2020‐2022 3 500 3 500


EIT Food 2020‐20xx 2 000 400 2 400


Campus Helsingborg, stimulans sammanflätning 481 176 11 1 123 3 209 5 000


Campus Helsingborg, stimulans nya utbildninga 1 020 1 025 11 2 944 5 000


UB, avskrivn.kostnad magasinering tom 2028 1 750 1 750


Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 29 216 82 194 26 375 12 985 5 057 155 829


SFO‐medel för vidareförmedling 36 154 36 154


Finansiering av professor 1 705 1 705


Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000


ESS 17 000 17 000


Riktade ändamål, resterande 81 700 81 700


Ej fördelade medel, beräknat 43 532


Summa forskningsanslag 86 499 268 726 44 398 38 338 432 721 418 980 479 111 178 573 18 638 31 628 82 184 23 957 175 312 2 322 597


Analysverksamhet enl anslag 1:23:5 4 830 4 830


Summa tilldelning 91 329 268 726 44 398 38 338 432 721 418 980 479 111 178 573 18 638 31 628 82 184 23 957 175 312 2 327 427







Studentinflytande och studiesocial verksamhet Bilaga 4


Generella stöd (tkr) utbildning forskning


Till kårer Corpus Medicum 606


Humanistiska och teologiska studentkåren 846


Juridiska föreningen 378


LundaEkonomerna 799


Lunds doktorandkår 231


Naturvetarkåren 382


Lunds Samhällsvetarkår 1 284


Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö 133


Teknologkåren 1 399 96


Till nationer Kuratorskollegiet 647


Summa generella stöd 6 474 327


Riktade stöd (tkr) utbildning forskning


Till LUS BoPoolen 275


studentombud 713


tidningen Lundagård 1 200


alkoholutbildningar för studentaktiva 241


förebyggande arbete mot sexuella trakasserier 40


Till Doktorandkåren doktorandombud 713


Till Lunds kommun studentsamordnare 400


Till Akademiska föreningen studentlund 225


studieplatser AF borgen 250


studentinfo 180


projektfond 30


Summa riktade stöd 3 554 713


Totalt stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet 10 028 1 040


I texten i resursfördelningen anges att universitetet erhåller 3 290 tkr i statsbidrag för stöd till student‐


inflytande (anslag 2:67). Definitivt belopp avseende 2020 anges i regleringsbrevet och används vid fördelning.







Bilaga 5


Utbildningsmedel till riktade ändamål 2020 Belopp (tkr) Överförs till


Basmedel till utbildningsnämnden    200 *
Student och 


utbildning


EUGLOH 1 500 LU gemensamt


Fakultetsövergr utbilningar (Liberal Arts) 2 000 LU gemensamt


Kurs i entreprenörskap 1 000 LU gemensamt


Lokalfonden 4 000 * LU gemensamt


Utbildningsnämnden 7 000 LU gemensamt


Stimulansmedel för internationalisering 2 000 LU gemensamt


Strategiska utbildningsmedel 6 000 * LU gemensamt


Studentbostäder till internationella studenter   15 000 * LU service


Studentinflytande och studiesocial verksamhet 6 738 * LU gemensamt


Studiesocial fond 100 LU gemensamt


Styrelsen Campus Helsingborg 49 LU gemensamt


Universitetsgemensamma medlemsavgifter  1 500 * LU gemensamt


Ej fördelade medel till sommarkurser 6 055 LU gemensamt


Totalt 53 142


* Beloppet ingår i posten Riktade ändamål, resterande, totalt 33 438 tkr i bilaga 2







Bilaga 6


Forskningsmedel till riktade ändamål 2020 Belopp (tkr) Överförs till


Akademiska högtider 2 700 * Kommunikation


Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende


strategiska forskningsområden (SFO)
5 057 LU gemensamt


Basmedel till forskarutbildningsnämnden 100 * FSI
Basmedel till forskningsnämnden 100 * FSI


Basmedel till nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet
100 * FSI


ERC, ansökningsstöd  400 * FSI


ESS 55 000 LU gemensamt


EIT Food 400 FSI


Forskningsinfrastruktur, lokal 20 000 * LU gemensamt


Forskningsinfrastruktur, nationell 7 000 LU gemensamt


Horisont Europa 2 000 * FSI
Hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon 


Village  
2 200 * LU gemensamt


Lokalfonden 11 000 * LU gemensamt


LUNBISS 1 000 LU gemensamt


Medel för arbete med jämställdhet och likabehandling 8 000 * LU gemensamt


Samarbeten och samverkan 15 000 * LU gemensamt


Samverkan, riskanalys och ranking 2 000 * LU gemensamt


Stimulansmedel för internationalisering 2 000 * LU gemensamt


Strategiska forskningsmedel 35 000 LU gemensamt


Strålrör MAX IV‐laboratoriet 2 500 * LU gemensamt


Studentinflytande och studiesocial verksamhet 1 040 * LU gemensamt


Universitetsgemensamma medlemsavgifter 1 500 * LU gemensamt


Verksamhet inom ramen för SND 1 000 * Projektkontoret
Vidareförmedling av medel för strategiska forskningsområden 


(SFO) till  medverkande lärosäten   
36 154 LU gemensamt


Totalt 211 251


* Beloppet ingår i posten Riktade ändamål, resterande, totalt 71 640 tkr i bilaga 3







Bilaga 7


Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2020-2019 Belopp (tkr)
Kostnadsökningar som inte kan påverkas


E-media prisökning 6 700
Valutaeffekt avtal Microsoft 1 250
Summa kostnadsökningar 7 950


Hantering av ökad volym och bättre efterlevnad av lagar och regler
Handläggning på Antagningsavdelningen 650
Stipendiehantering 700
Brandskyddssamordnare 700
Säkerhetssamordnare PDA (produkter med dubbel användning) 800
Säkerhetssamordnare 800
Kemikalie- och biosäkerhet 800
Dataskyddsombud 1 300


 Behov uttalade av verksamheten
Migrationshandläggare 400
Boktransporter 800
Summa ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 6 950


Totalt 14 900







Bilaga 8 


Fördelning av universitetsgemensamma kostnader till fakulteterna


Här redovisas universitetsgemensamma kostnaders fördelning till fakulteterna 2020 uppdelat i följande poster


‐ universitetsgemensamma kostnader (inkl servicefunktioner Campus Helsingborg)


‐ kostnader för lokal avgift (avser bl.a. kostnader för delpensioner och övertalighetsförsäkring)


‐ kostnader för CFL (Centralt Funktionsansvar för Lokala nät)


Anledningen till uppdelningen i tre olika poster är att fördelningen görs utifrån olika fördelningsbaser.


Universitetsgemensamma kostnader fördelas med löne‐ och driftskostnader för perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019 som bas.


Den lokala avgiften fördelas med lönekostnaden för perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019 som bas.


Kostnaden för CFL fördelas med heltidsekvivalenter som bas. Kostnaden redovisas inte uppdelat per verksamhet eftersom 


fakulteterna själva äger rätt att besluta om fördelningsbas för denna kostnad.


(tkr)


CFL


Utbildning Uppdr utb Forskning TOTALT Utbildning Uppdr utb Forskning TOTALT TOTALT


LTH 67 845 3 598 80 027 151 470 3 144 109 6 984 10 237 4 344


N 18 771 265 62 375 81 410 848 11 5 422 6 281 2 819


J 10 990 684 3 952 15 626 492 27 347 866 376


S 46 715 418 23 234 70 367 2 152 21 2 046 4 219 1 763


EHL 27 460 415 14 449 42 324 1 286 19 1 273 2 578 1 083


M 45 840 1 962 119 421 167 223 1 888 85 8 958 10 930 3 274


K 17 445 0 2 327 19 772 783 0 197 980 392


HT 27 706 718 25 006 53 430 1 378 36 2 305 3 719 1 589


MAX IV LAB 0 0 20 516 20 516 0 0 1 610 1 610 678


LUKOM 3 486 0 1 756 5 241 144 0 132 276 142


USV 1 551 0 3 848 5 400 59 0 338 397 140


Totalt 267 809 8 060 356 910 632 779 12 174 307 29 613 42 094 16 600


Universitetsgemensamma kostnader Lokal avgift
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2019-08-30 – 2019-10-03  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Helena Elding Larsson Med fak Pediatrik Adjungerad 2019-10-01 


Edgar Hernandez-Andrade Med fak Obstetrik och 
gynekologi 


Utlysning 2019-11-01 


Pyotr Platonov Med fak Kardiologi Befordran 2019-09-05 


Mikael Roll  Hum & 
Teol fak 


Fonetik Utlysning 2019-10-01 


Daniel Agardh Med fak Pediatrik Adjungerad 2019-11-01 


Emma Kritzberg Nat fak Akvatisk mikrobiologi Befordran 2019-09-26 


Mattias Ohlsson Nat fak Teoretisk fysik med 
inriktning mot 
maskininlärning för 
medicinsk diagnostik 


Befordran 2019-09-26 


Misse Wester LTH Riskhantering och 
samhällssäkerhet 


Utlysning 2019-10-01 


2019-10-07 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2019. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
Kvinnor 


 


 
 
Män 
 


45 st. 36 % 64 % 
Utlysningar 1 st. 6 st. 


Befordringar 5 st. 14 st. 
Kallelser - - 


Gäst 6 st. 3 st. 
Adjungerad 4 st. 6 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2018. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
60 st. 50 % 50 % 


Utlysningar 4 st. 7 st. 
Befordringar 12 st. 11 st. 


Kallelser 1 st. - 
Gäst 12 st. 8 st. 


Adjungerad 1 st. 4 st. 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
61 st. 43 % 57 % 


Utlysningar 3 st. 8 st. 
Befordringar 9 st. 12 st. 


Kallelser 1 st. 1 st. 
Gäst 11 st. 4 st. 


Adjungerad 2 st. 10 st. 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2019-08-30 – 2019-10-03
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Univers i te tss tyre lsen  


Årsplan för universitetsstyrelsen 2020 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2019-10-23 


I denna plan listas återkommande ärenden i universitetsstyrelsen samt ärenden som 
planeras att tas upp under kommande år. I enlighet med Arbetsordning för Lunds 
universitets styrelse (Dnr STYR 2019/907) ansvarar rektor för att förslag till 
dagordning tas fram, i samråd med ordförande. Vid behov kan avvikelse från 
planen göras.  


Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp på dagordningen: 


Öppnande av sammanträdet 
Fastställande av dagordning 
Utseende av justeringsperson 
Protokoll från föregående sammanträde 
Rektors information 
Rapport från LUS 
Rapport från revisionsutskottet 
Förteckning av rektorssammanträdets beslut samt aktuella remisser 
Förteckning över nyutnämnda professorer 
Övriga frågor 


Vid varje sammanträde under 2020 kommer det dessutom att ges en rapport om 
arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom Science Village 
Scandinavia (SVS). 


Revisionsutskottet har möte inför varje styrelsesammanträde och riskutskottet har 
möte inför styrelsens sammanträden i april, juni och oktober. 


Sammanträde Ärende 


14 februari − Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport 
− Information om ekonomiskt utfall per 31 december 
− Fastställande av årsredovisning till regeringen inkl. 


bedömning av intern styrning och kontroll 
− Beslut om totalbudget samt flerårsprognos 
− Beslut om budgetunderlag för kommande år till 


regeringen 
− Rapport från MAX IV 


2019-10-15 


BESLUT förslag 


Dnr STYR 2019/1692


Bilaga 15
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− Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor 


24 april − Presentation av regeringens vårproposition och 
vårändringsbudget 


− Rapport om Lunds universitets arbete med lika villkor 
− Presentation av verksamhetsdialoger med fakulteterna  
− Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå 


samt forskarnivå 
− Rapport från riskutskottet  
− Rapport från arbete med styrning av 


informationssäkerheten  


12 juni − Information om ekonomiskt utfall per 30 april 
− Information och diskussion inför kommande beslut om 


verksamhetsplan och resursfördelning 
− Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning 


för Lunds universitets anknutna stiftelser 
− Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets 


anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer 
− Beslut om ledamöter till donationsstyrelsen 
− Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget 
− Uppföljning av styrelsens arbete  
− Rapport från riskutskottet 
− Beslut om etablering på Brunnshög inom SVS ska ske 


enligt scenario 3, samt i så fall också omfattningen av 
scenario 3 


− Beslut om förslag till rektor för Lunds universitet från 
och med 2021-01-01 


− Beslut om kravprofil för prorektor 
− Beslut om ledamöter i revisionsutskottet 
− Beslut om utseende av vice ordförande i 


universitetsstyrelsen 


18 september − Beslut med anledning av internrevisionens 
halvårsrapport 


− Sammanträden kommande år 
− Presentation av budgetpropositionen 
− Information om utfall i antagningen  
− Rapport från MAX IV  
− Information om utfall per 31 augusti 2020 
− Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 


23 oktober − Information om utfall per 31 augusti och prognos för 
2020  


− Fastställande av styrelsens årsplan kommande år  
− Rapport från riskutskottet  
− Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2021 


och planeringsförutsättningar för 2022 - 2023  
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− Rapport från arbete med styrning av 
informationssäkerheten  


− Beslut om lokalförsörjningsplan för Lunds universitet 


15 december − Information om övergripande risker samt bedömning av 
intern styrning och kontroll 


− Beslut om revisionsplan kommande år 
− Rapport om omvärldsbevakning 
− Diskussion inför beslut om budgetunderlag till 


regeringen 
− Presentation och analys av kvalitetsdialoger med 


fakulteterna 
− Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets 


anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer 
− Beslut om placeringsreglemente för de anknutna 


stiftelserna och de ändamålsbundna donationerna 
− Presentation av lokalprogram som kan ligga till grund 


för upphandling av hyresvärd (SVS) 
− Beslut om prorektor för Lunds universitet från och med 


2021-01-01 


 


 





		Årsplan för universitetsstyrelsen 2020






Univers i te tss tyre lsen  


Närvarande 


Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare (t o m § 13) 
Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare 
Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare (t o m § 16 b) 
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student  Studentrepresentant 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor (ej § 13) 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 


Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Nilsson, Kjell OFR/S 


Företrädare för Lunds universitets studentkårer 
Ekström, Gustav Ordförande LUS 


Övriga 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Norberg, Gunilla Revisionschef 
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor (ej § 13) 
Åkesson, Anna Utredare Protokollförare 


Frånvarande 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 


Sammanträdesdatum 
2019-09-24  
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Dnr STYR 2019/1579 


PROTOKOLL Bilaga 4
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Per Arfvidsson att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-06-18 till handlingarna. 
 


5 Presentation av Campus Helsingborg 
  
Rektor vid Campus Helsingborg Annika Olsson presenterar Campus Helsingborg. 
 


6 Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
Science Village Scandinavia (SVS) 
 PM 2019-09-12 
 Bilaga § 6 
 Dnr STYR 2018/654 
 Föredragande: Professor Olle Söderman 
 
Styrelsen beslutar att 
 


− uppdra åt projektgruppen för Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
 SVS att i december 2020 för styrelsen presentera ett lokalprogram som kan ligga 
 till grund för upphandling av hyresvärd 


 
− uppdra åt projektgruppen att ta fram underlag så att styrelsen senast vid sitt 


sammanträde i juni 2020 kan fatta beslut om etablering på Brunnshög inom SVS 
ska ske enligt scenario 3, samt i så fall också omfattningen av scenario 3. 
 


− projektgruppen ska rapportera hur arbetet framskrider vid samtliga styrelsemöten 
 t o m december 2020. 
 


7 Information inför inspel till forskningspropositionen 
 Bilaga § 7 
 Föredragande: Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen 
 
Information. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
8 Lägesrapport om RQ20-projektet 


 PM 2019-09-09 från RQ20-projektet 
 Bilaga § 8 
 Föredragande: Professor Freddy Ståhlberg, professor Mats Benner och 
 forskningsadministratör Malin Bredenberg 
 
Information. 
 


9 Beslut med anledning av Internrevisionens delårsrapport 
 Delårsrapport 2019-09-10 från Internrevisionen 
 Bilaga § 9 
 Dnr STYR 2019/1479 
 Föredragande: revisionschef Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna.  
 


10 Rapport från MAX IV 
 PM 2019-09-13 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 10 
 Föredragande: ekonomidirektör Filip Bengtsson och ordförande MAX IV-
 laboratoriets styrelse Marianne Sommarin 
 
Information. 
 


11 Information om utfall per 31 augusti 2019 
 Föredragande: ekonomidirektör Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


12 Information om ny nationell hantering av ärenden gällande misstänkt oredlighet i 
forskning 
 PM 2019-09-05 från Nämnden för utredning av oredlighet i forskning 
 Bilaga § 12 
 Föredragande: professor Göran Sandberg och utredare Magnus Gudmundsson 
 
Information. 
 


13 Beslut att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds universitet från 1 
januari 2021 
 PM 2019-09-11 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 13 
 Dnr STYR 2019/1064 
 Föredragande: avdelningschef Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds 
universitet från och med 2021-01-01. 
 
Vidare beslutar styrelsen att utse styrelsens ordförande Jonas Hafström till 
ordförande i rekryteringsgruppen samt att utse följande styrelseledamöter att ingå i 
rekryteringsgruppen: 
 







 4(5) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec, extern ledamot 
Professor Anne L’Huillier, lärare 
Robin Bernståhle, student 
 
Styrelsen kommer vid sitt nästa sammanträde 2019-10-23 att ha en diskussion kring 
kravprofil inför rekrytering av ny rektor och prorektor. 
 
Rektor Torbjörn von Schantz och prorektor Sylvia Schwaag Serger närvarade inte vid denna 
punkt. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


14 Presentation av budgetpropositionen 
 Föredragande: planeringschef Tim Ekberg 
 
Information. 
 


15 Sammanträden 2020 
 Föredragande: utredare Anna Åkesson 
 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum 2020 
 
Fredag 14 februari  
Fredag 24 april  
Fredag 18 september  
Fredag 23 oktober  
 
Beslut om sammanträdesdatum i juni och december 2020 kommer att fattas på styrelsens 
sammanträde den 23 oktober 2019. 
 


16 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 16 a 
 
Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag-Serger informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 Studenternas information 
 Bilaga § 16 b 
 
Gustav Ekström informerar om aktuella frågor. 
 


c) Information om utfall i antagningen 
 PM 2019-09-10 från Utbildningsnämnden 
 Bilaga § 16 c 
 Föredragande: prorektor Sylvia Schwaag Serger 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att undersöka möjligheterna att, från och med 
septembermötet 2020 och framåt, inkludera statistik med större fokus på och analys av 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
breddad rekrytering i denna redovisning om utfall i antagningen. 
 


d) Information om hur arbetsmiljöansvaret är delegerat och följs upp inom Lunds 
universitet 
 Återrapportering 2019-09-04 från rektor 
 Bilaga § 16 d 
 


Styrelsen uppdrar åt rektor att ta fram ett underlag gällande det delegerade 
arbetsmiljöansvaret ur ett mer kvalitativt perspektiv, med fokus på vilket stöd och 
utbildningar som finns och hur det säkerställs att det finns resurser för detta. 
 


e) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- Svar på Internrevisionens granskningar av laboratoriesäkerhet, prioriterade områden i 
den strategiska planen samt hantering av dataskyddsförordningen. 
- Internrevisionens kvalitetsarbete avseende 2018. 
- Internrevisionens delårsrapport 
- Riksrevisionens minnesanteckningar från granskning 2018 samt universitetets svar. 
- Bemanning och framtagning av revisionsplan för 2020. 
 


f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2019-09-12 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 f 
 


g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 16 g 
 
17 Eventuellt övrigt 


 
Inga övriga punkter. 
 
 


 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 


 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Per Arfvidsson 





		Närvarande

		Ledamöter

		Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare (t o m § 13)

		Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare

		Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare

		Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare (t o m § 16 b)

		Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande

		Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare

		L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare

		Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare

		Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare

		Svärd, Linn Student  Studentrepresentant

		Thiringer, Sara Student Studentrepresentant

		von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor (ej § 13)

		Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare

		Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

		Brenthel, Adam SACO

		Nilsson, Kjell OFR/S

		Företrädare för Lunds universitets studentkårer

		Ekström, Gustav Ordförande LUS

		Övriga

		Ekberg, Tim Planeringschef

		Kristensson, Susanne Förvaltningschef

		Norberg, Gunilla Revisionschef

		Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor (ej § 13)

		Åkesson, Anna Utredare Protokollförare

		Frånvarande

		Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare

		1 Öppnande av sammanträdet

		Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

		2 Fastställande av dagordning

		Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

		3 Utseende av justeringsperson  Styrelsen beslutar att utse Per Arfvidsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

		4 Protokoll från föregående sammanträde  Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-06-18 till handlingarna.

		5 Presentation av Campus Helsingborg

		Rektor vid Campus Helsingborg Annika Olsson presenterar Campus Helsingborg.

		16 Information

		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 16 a  Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag-Serger informerar om aktuella frågor.

		b) Rapport från LUS  Studenternas information  Bilaga § 16 b  Gustav Ekström informerar om aktuella frågor.

		c) Information om utfall i antagningen  PM 2019-09-10 från Utbildningsnämnden  Bilaga § 16 c  Föredragande: prorektor Sylvia Schwaag Serger  Styrelsen uppdrar åt rektor att undersöka möjligheterna att, från och med septembermötet 2020 och framåt, inkl...

		d) Information om hur arbetsmiljöansvaret är delegerat och följs upp inom Lunds universitet  Återrapportering 2019-09-04 från rektor

		Bilaga § 16 d

		Styrelsen uppdrar åt rektor att ta fram ett underlag gällande det delegerade arbetsmiljöansvaret ur ett mer kvalitativt perspektiv, med fokus på vilket stöd och utbildningar som finns och hur det säkerställs att det finns resurser för detta.

		e) Rapport från revisionsutskottet  Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - Svar på Internrevisionens granskningar av laboratoriesäkerhet, prioriterade områden i den strategiska ...

		- Internrevisionens kvalitetsarbete avseende 2018. - Internrevisionens delårsrapport - Riksrevisionens minnesanteckningar från granskning 2018 samt universitetets svar. - Bemanning och framtagning av revisionsplan för 2020.

		f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

		Förteckning 2019-09-12 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 16 f

		g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

		Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli

		Vid protokollet  Justeras

		Anna Åkesson  Jonas Hafström    Per Arfvidsson
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§ Ärende
Beslut


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Öppnande av sammanträdet 


Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 


Fastställande av dagordning 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning. 


Utseende av justeringsperson 


Styrelsen beslutar att utse Wanja Lundby Wedin att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 


Protokoll från föregående sammanträde 


Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-09-24 till handlingarna. 


Presentation av MAX IV-laboratoriet 


Direktör Ian McNulty presenterar MAX IV-laboratoriet. 


Lägesrapport om arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
Science Village Scandinavia (SVS) 


Föredragande: Professor Olle Söderman 


Information. 


Diskussion om rekrytering av rektor och prorektor för Lunds universitet från 1 
januari 2021. PM 2019-10-09 från Universitetsledningens kansli 


Bilaga § 7 
Dnr STYR 2019/1064 
Föredragande: Ordförande Jonas Hafström 


Diskussion. 


8 Beslut gällande kommande inspel till forskningspropositionen 
PM 2019-10-14 samt utkast 2019-10-18   
Bilaga § 8 
Dnr SAMV 2019/247 
Föredragande: Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen. 


Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att färdigställa Lunds universitets underlag till 
forskningspropositionen utifrån dagens diskussion. 


Punkten förklaras omedelbart justerad. 


9 Information om ekonomiskt utfall per den 31 augusti 2019 samt prognos 2 för 2019 
PM 2019-10-14 från Sektionen Ekonomi 
Bilaga § 9 
Dnr V 2019/1440 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Föredragande: ekonomidirektör Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


10 Redovisning av lokalkostnader – dåtid och framtid 
 PM 2019-10-11 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 10 
 Föredragande: planeringschef Tim Ekberg 
 
Information. 
 


11 Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2020 och planeringsförutsättningar 
för 2021-2022 
 PM med förslag till beslut från avdelningen Planering 
 Bilaga § 11 
 Dnr STYR 2019/89 
 Föredragande: planeringschef Tim Ekberg 
 
Styrelsen föreslås besluta: 


− Att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2020 samt 
planeringsförutsättningar för 2021 - 2021 enligt föreliggande förslag. 


− Att ge rektor rätt att göra smärre justeringar och rättningar som beror på 
uppenbara felräkningar eller felfördelningar. 
 


12 Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten  
 PM 2019-10-11 från informationssäkerhetssamordnaren 
 Bilaga § 12 
 Föredragande: informationssäkerhetssamordnare Ingegerd Wirehed 
 
Information. 
 


13 Information om IT-verksamheten vid Lunds universitet 
 PM 2019-10-08 från IT-direktören 
 Bilaga § 13 
 Föredragande: IT-direktör John Westerlund 
 
Information. 
 


14 Sammanträdesdatum juni och december 
 Föredragande: utredare Anna Åkesson 
 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum för juni och december 2020: 


 
Torsdag 11- fredag12 juni 
Tisdag 15 december 
 


15 Beslut om fastställande av styrelsens årsplan kommande år 
 Förslag till beslut 2019-10-15 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 15 
 Dnr STYR 2019/1692 
 Föredragande: utredare Anna Åkesson 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens årsplan för 2020. 
 


16 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 16 a 
 
Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 
Gustav Ekström informerar om aktuella frågor: 
- Studentärenden på Lunds universitet: reflektioner från läsåret 2018/2019 
 


c) Rapport från riskutskottet   
 Föredragande: ordförande Jonas Hafström & planeringschef Tim Ekberg 
 
Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte: 
- Omvärldsbevakning 2019 
- Rapportering gällande riskarbetet 2019 


 
d) Rapport från revisionsutskottet 


 Föredragande: ordförande Jonas Hafström & revisionschef Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- Internrevisionens institutionsbesök vid tre institutioner inom den naturvetenskapliga 
fakulteten 


  - Utkast revisionsplan för 2020 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2019-09-12 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 16 f 
 
17 Eventuellt övrigt 


 
Inga övriga punkter. 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Wanja Lundby Wedin 





		Närvarande
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		Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare
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		Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare

		Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande

		Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare

		L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare

		Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare

		Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare

		Svärd, Linn Student  Studentrepresentant

		Thiringer, Sara Student Studentrepresentant

		von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor (ej § 7)

		Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare (t o m § 16 a)

		Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare

		Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

		Brenthel, Adam SACO

		Lagerborg, Ingrid SEKO

		Nilsson, Kjell OFR/S

		Företrädare för Lunds universitets studentkårer

		Ekström, Gustav Ordförande LUS (ej § 7)

		Övriga

		Edgerton, Julia Internationell koordinator (§ 7)

		Ekberg, Tim Planeringschef (ej § 7)

		Susanne Håkansson Verksamhetscontroller (§ 10-11)

		Kristensson, Susanne Förvaltningschef (ej § 7)

		Norberg, Gunilla Revisionschef (ej § 7)

		Elisabet Pupp Biträdande planeringschef (§10-11)

		Åkesson, Anna Utredare Protokollförare

		Frånvarande Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor

		1 Öppnande av sammanträdet

		Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

		2 Fastställande av dagordning

		Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

		3 Utseende av justeringsperson  Styrelsen beslutar att utse Wanja Lundby Wedin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

		4 Protokoll från föregående sammanträde  Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-06-18 till handlingarna.

		5 Presentation av MAX IV-laboratoriet

		Direktör Ian McNulty presenterar MAX IV-laboratoriet.

		16 Information

		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 16 a  Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor.

		b) Rapport från LUS  Gustav Ekström informerar om aktuella frågor:

		- Studentärenden på Lunds universitet: reflektioner från läsåret 2018/2019

		c) Rapport från riskutskottet    Föredragande: ordförande Jonas Hafström & planeringschef Tim Ekberg  Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte: - Omvärldsbevakning 2019 - Rapportering gällande riskarbetet 2019

		d) Rapport från revisionsutskottet  Föredragande: ordförande Jonas Hafström & revisionschef Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - Internrevisionens institutionsbesök vid tre institutioner inom den naturvetensk...

		- Utkast revisionsplan för 2020

		e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

		Förteckning 2019-09-12 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 16 e

		f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

		Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli

		Vid protokollet  Justeras

		Anna Åkesson  Jonas Hafström    Wanja Lundby Wedin
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Lunds universitets underlag till forskningspropositionen 


Bakgrund 
Lunds universitet har inbjudits att senast 31 oktober inkomma med underlag till 
regeringens forskningspolitik. Universitetets arbete med att formulera de 
synpunkter som ska lämnas till regeringen leds av vicerektor Stacey Ristinmaa 
Sörensen och stöds av en skrivargrupp inom forskningsnämnden. Innehållet i 
yttrandet – och arbetet med detsamma – lutar sig på Lunds universitets 
forskningsstrategi för åren 2017 - 2021 (fastställd av rektor 2016-12-14), vari 
universitetet har identifierat mål och strategi för dess forskning. Arbetet tar därför 
naturligt avstamp i och bygger vidare på den beslutade, universitetsgemensamma 
målbilden och strategin. 


I yttrandet till regeringen utgår vi från vår position som det breda, djupa och 
hållbara universitetet, som just på grund av sin inre mångfald är kapabelt att 
mobilisera för att angripa de komplexa problemställningar som samhället står inför. 
Vi avser att lyfta få men viktiga och övergripande frågeställningar som vi anser är 
av största vikt för att utveckla svensk forskning. En sådan frågeställning handlar 
om behovet av ändamålsenlig forskningsinfrastruktur, där vi ser en oroväckande 
kostnadsutveckling som hotar finansieringen av viktiga svenska initiativ. I detta 
sammanhang behandlas MAX IV och SVS. En annan är det välkända, men 
fortfarande ytterst aktuella behovet av forskning för att tackla större 
samhällsutmaningar. Bland de förslag som vi avser att lämna till regeringen finns: 
återställd finansieringsnivå avseende forskningsinfrastruktur; ett samordnat 
nationellt initiativ kring open science och i synnerhet datalagring; fortsatt satsning 
på starka och breda forskningsmiljöer genom permanentning av SFO-medel; 
”futuraprogram”, ett missionsdrivet initiativ baserat på excellens inom 
humaniora/samhällsvetenskap; relevanta synpunkter ur universitetets yttrande över 
Strut. 


Under arbetets gång har underlag och synpunkter inhämtats från fakulteterna 
(heldagsinternat med forskningsnämnden). Dialog har förts med aktörer utanför 
universitetet, i synnerhet kring frågan om behovet av ökad finansiering av svensk 
forskningsinfrastruktur (med särskild tyngdpunkt på MAX IV och ESS som är 
särskilda hjärtefrågor för universitetet). Huvuddragen i universitetets inspel har 
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2 
presenterats för och diskuterats av universitetsstyrelsen och rektors ledningsråd 
samt av universitetets forskningsnämnd. Att förankring och inhämtande av 
synpunkter kan ske under sådana former är särskilt viktigt, eftersom något 
universitetsinternt remissförfarande inte hinns med. 


Inkomna synpunkter kommer att sammanvägas. Först därefter kommer en 
slutgiltig skrivelse att tas fram. Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen avser att den 
23 oktober för universitetsstyrelsen redovisa slutsatser och förslag. 


Förslag till beslut  
Styrelsen uppdrar åt rektor att färdigställa Lunds universitets underlag till 
forskningspropositionen utifrån dagens diskussion. 


Bilaga  
Utkast till skrivelse: Ett underlag till regeringens forskningspolitik kommer att 
skickas till US den 18 oktober. 
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UNDERLAG TILL REGERINGENS FORSKNINGSPOLITIK 
(U2019/02263/UH) 
 
 
Lunds universitet har inbjudits att inkomma med underlag till regeringens 
forskningspolitik. Universitetet ombes att ange de prioriteringar som det har gjort 
och dess framtida inriktning. Dessutom uppmuntras universitetet att peka på hur 
det förhåller sig till den politiska inriktningen i 2016 års forskningspolitiska 
proposition. Nedan ger vi en kort redogörelse, pekar på viktigare utmaningar på 
längre sikt samt anger några frågeställningar som Lunds universitet bedömer är 
särskilt angelägna för svensk forskning att hantera under de kommande åren. 
 
 
Samhällets behov av forskning och bidrag från universiteten 
I världen och speciellt i Sverige har enorma framsteg gjorts det senaste seklet. Det 
materiella välståndet har stigit, livslängden har ökat och barndödligheten har 
minskat, bara för att peka på några välkända exempel. Men trots detta, eller snarare 
till följd av hur många av dessa framsteg har nåtts, står vi nu inför ofantligt stora 
utmaningar. Klimatkrisen och de övriga hållbarhetskriserna förutsätter en snabb 
omställning av konsumtions- och produktionssystemen. Samtidigt måste vi kunna 
handskas med utslagenhet, ensamhet och en åldrande befolkning. Alla dessa 
utmaningar är till sin natur komplexa och för att handskas med dem behövs det 
kunskap. 
 
För att tackla de stora samhällsutmaningarna, behöver vi kunskap som är skapad av 
ett forskarsamfund vars främsta syfte är att söka sanningen. Det krävs kunskap som 
är producerad genom en process där andra, oberoende forskare kritiskt granskat 
varje val som gjorts, hur forskningen bedrivits samt vilka slutsatser man kan dra på 
basen av resultaten, när dessa sätts i ett större sammanhang. Det är därför viktigt att 
den kommande forskningspropositionen ger den akademiska forskningen i Sverige, 
sammanflätad med utbildning på olika nivåer, bästa möjliga förutsättningar att 
producera den kunskap samhället behöver.   
 
Samtidigt är det essentiellt att den företagsfinansierade forskningen kompletteras 
med forskning där frågorna formuleras av forskare i relation till det internationella 
kunskapsläget och oberoende av enskilda aktörers specifika intressen, och där 
forskarna fritt kan publicera resultaten oberoende av vem som gagnas i det korta 
loppet. 
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Alla de stora samhällsutmaningarna kännetecknas av en stor komplexitet. De berör 
många aktörer och kopplar samman processer i naturen och samhället med teknik 
och beteende. Det räcker därför inte med smal kunskap från ett begränsat område 
för att kunna fatta väl underbyggda beslut i relation till dessa utmaningar. Underlag 
behövs från många olika områden och kunskapen måste integreras på nya sätt. Men 
samtidigt kan man inte ge avkall på kvaliteten; forskningen och den kunskap den 
genererar måste hålla världsklass. Här är de större bredduniversiteten av särskild 
betydelse för industri och de globala utmaningar som samhället står inför. 
 
 
Det fullskaliga universitetet 
För att universiteten skall kunna bidra med forskningsbaserad kunskap med högsta 
kvalitet för att tackla de stora samhällsutmaningarna behöver de både bredd och 
djup. Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som har en viktig roll för 
tillväxt och utveckling i hela Sverige. Som Geoffrey Boulton, ordförande i 
universitetets tidigare självvärdering RQ08 uttryckte det: "Alla undersökningar 
visar de kompletta universitetens oerhörda betydelse för dynamiken i en region”1. 
Han betonade att vid ett komplett universitet är kunskap om moraliska, kulturella 
och politiska förhållanden lika viktiga som teknik och naturvetenskap: "Det är en 
fördel för samhället om vi förstår naturen bättre. Men vi kommer ingen vart med 
den kunskapen om vi inte också förstår människan och samhället. Det visar 
klimatfrågan. Och det visar historien” (ibid.). Denna bild delas av det europeiska 
nätverket med 23 forskningstunga universitet, League of European Research 
Universities (LERU), i vilket Lunds universitet, som enda svenska universitet, är 
medlem sedan början av 2000-talet. 
 
Sedan 1960-talet talar man om ”multiversitet” för att beskriva de nutida 
universitetens komplexitet; de kan inte vara homogena, separata enheter på samma 
sätt som de medeltida föregångarna i exempelvis Bologna, Paris och 
Oxford/Cambridge. Nya sammanhang uppstår, och i dagens globaliserade och 
digitaliserade informationssamhälle är satsningar på specifika forskningsområden 
kopplade till både regionala, nationella och internationella nätverk och intressen. 
För studenter, lärare och forskare innebär det breda universitetet en unik och stor 
möjlighet till bildning och realisering av den fulla mänskliga potentialen att förstå 
och bidra till samhällsutvecklingen. Som modernt, fullskaligt universitet har Lunds 
universitet stora möjligheter att utifrån transdisciplinära perspektiv beforska viktiga 
framtidsfrågor med både regional, nationell och internationell relevans - om 
förutsättningarna för sådan forskning och tillhörande utbildning på olika nivåer 
inom alla discipliner är goda. Det vill säga: alla områden i det kompletta 
universitetet behöver 


• tillräckliga resurser såväl som stabilitet för att utvecklas,  
• ges förutsättningar för att hysa spetsenheter med en bredd och med ett djup 


som gör att de kan mäta sig i den internationella konkurrensen,  
• ha tillgång till ändamålsenlig forskningsinfrastruktur och ett effektivt 


utnyttjande av dessa. 
 
Lunds universitet vill med kraft och tydlighet lyfta fram, vilket även gjordes i bl.a. 
remissvaret på Strut, att basanslaget till forskningen behöver öka. Det senaste 
decenniet har de externa bidragen ökat på ett positivt och glädjande sätt, men 
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basanslagen har inte ökat i samma omfattning. Det skadar lärosätenas möjlighet att 
göra egna strategiska val, bedriva grundforskning samt skapa attraktiva 
karriärvägar för yngre forskare. Sverige tappar nu i konkurrenskraft inom 
forskningen i förhållande till många andra jämförbara länder. 
 
Livslångt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
För att klara de framtida samhällsutmaningarna enligt ovan, är såväl gedigna 
utbildningsprogram som fristående kurser av högsta kvalitet en framgångsfaktor. 
Akademisk utbildning skiljer sig från annan eftergymnasial utbildning genom att 
”...vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet” och 
att ”verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning 
(Högskolelagen 1992:1434). Ett forskningsintensivt och samtidigt bredduniversitet 
som Lunds universitet, strävar förstås efter allra högsta kvalitet i all utbildning och 
undervisning oavsett utbildningens nivå eller målgrupp. Därför ska excellenta och 
starka forskningsmiljöer också utgöra starka lärandemiljöer där forskning och 
utbildning sammanflätas. 
 
Fler människor än idag med akademisk utbildning på grund- och avancerad nivå, 
liksom fort- och vidareutbildning inom exempelvis digitalisering, automatisering, 
artificiell intelligens och hållbarhetsfrågor, är avgörande för Sveriges utveckling i 
en konkurrerande global samhällsförändring. Vi ser redan idag ett ökande behov 
från yrkesverksamma att fort- eller vidareutbilda sig eller växla yrke.  De initiativ 
som tagits av regeringen för att via Vinnova stimulera kortare kurser för 
yrkesverksamma är därför lovvärda och bör fortsätta och utökas. På Lunds 
universitet är detta under uppbyggnad, inte minst genom system och processer för 
validering och bedömning av reell kompetens. Samtidigt görs en större satsning på 
uppdragsutbildning för anställda inom företagssektorn och det offentliga. 
 
För att nå nationell framgång för livslångt lärande av hög kvalitet, så behövs 
incitament och stimulansmedel från statens sida, då det är svårt att inrymma 
”livslångt lärande” i det nuvarande tilldelningssystemet. 
 


Strategiska forskningsområden: forskning av högsta relevans för samhället 
Det svenska forskningssystemet har sett en rad kraftfulla satsningar på starka och 
långsiktiga forskningsmiljöer såsom strategiska forskningscentra, FAS-centra och 
strategiska forskningsområden (SFO). Dessa initiativ, med uttalad ambition att 
kraftsamla för att tackla viktiga samhällsutmaningar, har bidragit till den starka 
utvecklingen av såväl universitetets som Sveriges forskning. De har även 
utvecklats till viktiga plattformar för samverkan och innovation och har fått tydligt 
genomslag i samhället. Därför värderar universitetet sina SFOer högt och betraktar 
dem som viktiga strategiska instrument, vilket framgår av universitetets 
forskningsstrategi. 
 
Lunds universitets 12 SFOer utgör idag en motor som kopplar ihop det breda 
universitetet och som är avgörande för att realisera universitetets vision att vara ett 
universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och 
människors villkor. Lunds universitet tar ett långsiktigt ansvar för att utveckla sina 
SFOer, med målet att stärka sin position i den absoluta internationella frontlinjen 
och bidra till att tackla framtida samhälleliga utmaningar. Universitets 
ansvarstagande tar sig uttryck i långsiktiga villkor, kontinuerlig utvärdering, ett 
strategiskt utvecklingsarbete och utvecklad samverkan mellan SFOer och 
linjeorganisation när det gäller rekrytering, infrastruktur och utbildning. 
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Satsningen på SFOer har varit ett stimulerande och nyskapande initiativ som 
sammanflätar vetenskaplig excellens och samhällsrelevans, genom att kombinera 
långsiktighet och flexibilitet för att skapa den kritiska massa som krävs för att 
utveckla integrerade kunskapsmiljöer. Dessa miljöer utgör en stark bas för 
tvärvetenskap och samverkan kring exempelvis folksjukdomar eller miljö- och 
klimatforskning och kommer att bidra påtagligt och konkret till lösningar på 
framtidens utmaningar. Lunds universitet anser att medlen bör tillföras berörda 
lärosäten genom en permanent nivåhöjning av respektive basanslag. Därmed får 
lärosätena de bästa förutsättningarna för att stödja den nödvändiga utvecklingen av 
befintliga SFO-miljöer.  
 
Lunds universitets rekommendationer är: 
 


• Säkerställ långsiktig finansiering av SFOerna genom genom att anvisade 
SFO-medel blir en del av respektive lärosätes basanslag utan 
öronmärkning i regleringsbrevet. 


• Mot bakgrund av hur framgångsrik SFO-modellen har visat sig vara för att 
angripa komplexa problem och utmaningar i såväl forskningen som 
samhället bör SFO-formen övervägas också då framtida satsningar sjösätts. 
Universitetet föreslår längre fram i detta dokument en satsning med fokus 
på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 


• De framtida strategiska satsningarna som initieras av regeringen behöver 
tas fram genom en öppen dialog med sektorn och beredas av sakkunniga. 
Det måste även från början klargöras hur satsningar ska utvärderas och 
avslutas.  


 
 
Storskalig satsning på uthålliga hum-sam plattformar för ledande forskning över 
traditionella akademiska (ämnes)gränser  
 
Vår värld är i ständig förändring, och flera av de förändringar vi ser framför oss är 
så omfattande och genomgripande att de kommer att påverka såväl vår överlevnad 
som vad det innebär att vara människa. Vissa av de förändringar och utmaningar 
som vi står inför är väldefinierade och åtminstone delvis kartlagda. Vi vet vad vi 
kan och måste göra för att påverka dem och anpassa oss till dem. Ibland talar man 
om translationell forskning, hur man tar kunskap från ”bench to bedside”. I dessa 
fall handlar det ofta om att förstå ”bedside” bättre. Ett sätt att beskriva det 
återstående forskningsbehovet är att vi bättre behöver förstå hur mänskligt 
beslutsfattande och beteendeförändringar kommer till stånd då tillräcklig 
vetenskaplig evidens föreligger – hur viktig roll individen, kulturen och samhället 
spelar. 
 
Andra förändringar, som kanske är lika viktiga för vår överlevnad och vad det 
innebär att vara människa, förstår vi fortfarande inte, okunskapen är fortfarande 
monumental, och utmaningarna är kanske ännu inte ens formulerade. Vetenskapen 
har en roll i båda fallen, men det är delvis olika slag av roll som universiteten 
måste spela. I det senare fallet är det mer grundläggande forskning som krävs, 
behovet handlar lika mycket om ”bench” som ”bedside”. För att hårdra är det lika 
angeläget att beforska den naturvetenskapliga sidan som den humanistisk-
samhällsvetenskapliga.   
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Det innebär inte att det är omöjligt att stärka universitetens förmåga att spela båda 
rollerna inom ramen för samma satsning. Det som är gemensamt i båda fallen är 
behovet av ny, stärkt humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning organiserad som 
starka kunskapsmiljöer, vars uppbyggnad är inspirerad av den framgångsrika SFO-
modellen. Det som skiljer dem åt är hur inbäddade dessa miljöer behöver vara i 
större forskningssammanhang (hur nära kopplingarna mellan befintliga SFO:er och 
de nya SFO-liknande hum-sam-plattformarna behöver vara). Förutom att föreslå en 
satsning på nya hum-sam plattformar föreslår Lunds universitet därför också 
program som integrerar dessa nya satsningar med redan existerande. De senare 
satsningarna kallar vi för för Futuraprogram 
 
Lunds universitet föreslår ett överbryggande Futuraprogram som skall bygga på 
och nyttja de kunskapsmiljöer som så framgångsrikt har byggts upp i form av 
Strategiska forskningsområden (SFO:er) och andra starka miljöer. Målet är att 
kombinera det bästa ur tidigare initiativ, men att gå flera steg vidare genom att 


• fokusera på hållbarhetsmålen på ett tvärvetenskapligt och missionsdrivet 
sätt; 


• tydligt kombinera medicinsk, och naturvetenskaplig och teknisk forskning 
med arbetssätt och excellens inom samhällsvetenskapen och humaniora; 


• koppla ihop SFO:er eller andra kunskapsmiljöer med varandra. 
• nära sammanfläta forskning och utbildning. 


 
- - - - - - - - - - 


En huvudsaklig anledning till det är givetvis att de komplexa problem och 
utmaningar som undersöks skiljer sig åt beroende på vilka vetenskapsområden som 
angriper dem. En av de utmaningar som politiken står inför är just att 
problemformuleringarna i stort sett uteslutande tar sitt avstamp antingen direkt i 
naturvetenskapliga eller tekniska frågor eller i de utmaningar och konsekvenser 
som implementeringen av naturvetenskapliga/tekniska rön och innovationer för 
med sig.  
 
Lunds universitet anser att en storskalig satsning på uthålliga hum-sam plattformar 
för ledande forskning över traditionella akademiska (ämnes)gränser kan föra med 
sig en väsentligen stärkt förmåga inte bara att ta sig an nya utmaningar och 
problem utan att formulera vilka dessa utmaningar och problem är. 
 
Det förväntade värdet av en storskalig, SFO-lik, satsning på humaniora och 
samhällsvetenskap går alltså väsentligen utöver det värde som lösningen av de 
komplexa problem och utmaningar som dessa program skulle tackla. Det gör i sin 
tur att detta värde delvis kan kartläggas även innan tematiken för dessa program 
formulerats. 
 
Om man undantar det samhälleliga värdet av en mer mångfacetterad 
problemformuleringsförmåga, kan man förvänta sig att satsningen skulle få flera 
positiva effekter på utvecklingen av svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning när det gäller internationalisering, genomslag, spets, samarbeten mellan 
ämnen och nära koppling mellan forskning och utbildning.  
 
Den internationella erfarenheten är också att vissa av de hum-sam-plattformar som 
utvecklas kring redan identifierade utmaningar, eller inom större 
forskningssamarbeten, kan bli mycket framgångsrika, också när det gäller 
samverkan med det omgivande samhället och samarbete över fakultetsgränser.  
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Futuraprogrammet kunde implementeras i följande steg: 


- Regeringen inbjuder forskarsamfundet att ge motiverade förslag på teman 
för programmen. På basen av förslagen fattar regeringen beslut om 3 - 7 
missionsdrivna teman för Futuraprogrammet. 


- På basen av panelernas bedömning finansieras 1 – 3 Futurainitiativ per tema, 
sammanlagt högst 10 stycken initiativ. Finansieringsperioden är 10 år och 
det totala bidraget 1 miljard kronor. 


 
 
 
Forskningsinfrastrukturer – en förutsättning för excellent forskning och 
konkurrenskraft i hela Sverige 
 
Sveriges utmaningar inom forskningsinfrastrukturområdet 
Forskningsinfrastrukturer spänner över ett brett område från databaser, avancerad 
instrumentering, och stora faciliteter på internationell nivå.  De är utan tvekan 
viktiga och centrala delarna i forskningssystemet och avgörande för högkvalitativ 
forskning och innovation. Forskningsinfrastrukturer spelar en allt viktigare roll 
inom forskningsområden som livsvetenskaper och materialvetenskap, men viktiga 
genombrott inom humaniora och samhällsvetenskap har också möjliggjorts av t ex. 
språklaboratorier och avancerade databaser. 
 
Ett effektivt och genomtänkt system för infrastrukturer bör stödja forskning på alla 
nivåer: lokalt, nationellt och internationellt.  Denna stratifiering leder till ett 
rationellt och systematiskt sätt att stödja forskare, men också att utbilda såväl 
studenter som yrkesverksamma i fort- och vidareutbildning, utveckla nya metoder 
och att skapa en kunskapsbas kring större instrumentering.  Det kräver emellertid 
också genomtänkt prioritering som involverar olika aktörer som med fördel får 
plats i en strukturerad strategi som har sin grund i forskning vid lärosätena.  Det är 
av absolut vikt att säkra en effektiv användning av resurser och att utrustning 
omfattar avancerad spetsteknologi, men det bygger på en bredare bas för att säkra 
kunskapsutveckling, uppbyggnad av kompetensmiljöer som kan attrahera nya 
användare från industri och akademi. Detta kräver kloka prioriteringar för att 
undvika att resurser sprids för tunt.  
 
Flera av Sveriges infrastrukturer för forskning är omfattande med en nationell del, 
men även med ett betydande internationellt engagemang. ESS, MAX IV och 
SciLifeLabs representerar en enorm investering i forskning som stärker Sverige 
som forskningsnation, och som lyfter forskning inom flera områden som är 
centrala för utmaningar inom hälsa, klimat och energi. Det finns all anledning att 
säkerställa att dessa stora investeringar verkligen nyttjas nationellt och blir till gagn 
för forskare vid alla lärosäten. Det kräver en långsiktig finansiering och 
engagemang från svenska forskare i tex in-kind leveranser och forskarskolor 
knutna till den forskning som bedrivs vid dessa anläggningar. Ett in-kindprogram 
för svenska forskare att leverera till ESS saknades i instrumentprogrammets första 
fas. Ett sådant in-kindprogram är en väg för svenska forskare att bli mer delaktiga i 
forskning vid ESS. 
 
Under de senaste fem åren har det varit tydlig fokus på att göra svenska 
forskningsinfrastrukturer öppet tillgängliga. Vetenskapsrådet har skarpa krav på att 
det ska finnas tydliga kriterier för tillgänglighet och användning och att detta följs 
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upp. Vid Lunds universitet har alla infrastrukturer inom universitetet kartlagts och 
det finns en tydlig bild av användning och finansiering. Denna höga medvetenhet 
om vilka infrastrukturer som finns och vilka som används brett är en viktig del av 
den strategiska planeringen för optimal användning av resurser.  
 
Även forskningsdata från infrastrukturer är en allt viktigare del av 
forskningssystemet och behöver en optimal hantering gällande ansvarsfördelning, 
hårdvara och koppling till omvärlden. Den e-infrastruktur som behövs för att 
forskningsdata ska kunna hanteras på ett högkvalitativt sätt under alla faser av 
pågående forskningsprojekt är idag fragmenterad och vissa aktörer konkurrerar 
sinsemellan. Samordning, kommunikation och tydliga mandat saknas. Detta 
innebär suboptimala förutsättningar för svensk forskning att möta omvärldens krav, 
inklusive de som ställs av internationella forskningsfinansiärer, förlag och 
tidskrifter. Det råder stor otydlighet om ansvar för forskningsdata på olika nivåer, 
vilket behöver adresseras på nationell nivå. 
 
E-infrastrukturer finansieras av olika aktörer under olika faser av 
forskningsdatalivscykeln, varför en tydlig ansvarsfördelning, beslutsordning och 
finansieringsmodell behöver utarbetas. Ansvarsförhållandena behöver tydliggöras 
inom varje lärosäte, men också i samarbeten mellan flera lärosäten, i samarbeten 
mellan lärosäten och näringslivet, mellan forskningsfinansiär och lärosäte, mellan 
lärosäte och e-infrastruktur, samt mellan lärosäte och forskningsinfrastruktur. Detta 
kommer att främja utvecklingen av ett ekosystem av stödverksamhet och e-
infrastruktur for forskningsdatahantering – en utveckling som visserligen bör ske i 
samverkan mellan relevanta aktörer, men som behöver prioriteras genom tydliga 
uppdrag, mandat och tillförda resurser. Lunds universitet rekommenderar: 
 


• Återställ finansieringen av nationell forskningsinfrastruktur till den nivå 
som gällde 2013 för att skapa en balans som gynnar svensk forskning 
(VR/RFI).  Det kräver ett ökat anslag till Vetenskapsrådet med  x mnkr 
2021, 190 mnkr 2022, 260 mnkr 2023 och 310 mnkr 2024 


• Formulera och kommunicera en övergripande vision för hur Sverige ska 
omsätta de stora investeringarna i världsledande forskningsinfrastruktur till 
excellent forskning och bana väg för viktiga genombrott inom 
livsvetenskaper och materialvetenskap.   


• Stärk organisation och resurser för svensk e-science infrastruktur.  Det 
kräver ett ökat anslag med 10 mnkr 2021, 20 mnkr 2022, 50 mnkr 2023 
och 75 mnkr 2024 


• Säkerställ att ESS finansierats fullt ut samt ge svenska forskare möjlighet 
att utveckla ny forskning som nyttjar den nya spallationskällan.   


• Säkra långsiktigt stöd för driften av SciLifeLabs som en nationell 
infrastruktur i paritet med de strategiska målen för de kommande 10 åren 
som anges i SciLifeLabs färdplan. 


 
MAX IV och Science Village Scandinavia 
MAX IV är en världsledande synkrotronljusanläggning som har vuxit fram ur ett 
innovativt acceleratorprogram i Lund.  MAX IV utgör ett betydande tekniksprång 
som har skapat uppmärksamhet över hela världen. Dess prestanda ger 
förutsättningar för världsunik forskning inom flera forskningsområden, och nya 
färska resultat bekräftar denna enorma potential. MAX IV är dessutom en 
potentiellt mycket kraftfull resurs för utmaningsdriven forskning, utveckling och 
samverkan mellan akademi, institut och företag både inom Sverige och 
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internationellt. Tillsammans med ESS visar MAX IV hur Sverige tar en ledande 
plats som forskningsnation, och investerar i forskning för hela Sverige och resten 
av världen. 
 
Även om denna ljuskälla har börjat visa sin världsledande kapacitet har inte 
finansiering för drift av anläggningen säkrats för framtiden. MAX IV befinner sig 
nu i en särskilt kritisk situation. Anläggningen togs i drift 2017 och snart är 10 
strålrör är i bruk. Hittills har ca fem miljarder kronor investerats i MAX IV och 
driftskostnaderna vid full drift är ca 500 miljoner kronor per år. Men anslaget för 
drift av MAX IV är kvar vid samma nivå som vid invigningen 2016. Ett tillskott 
för att säkra driften av denna unika svenska forskningsanläggning behövs nu, 
medan tidsfönstret då MAX IV kan ta en ledande position står öppet. Det är en 
investering med garanterad god avkastning som nu måste göras. Det vore därför 
oansvarigt att inte nu säkra finansieringen för driften av MAX IV. 
 
Markområdet mellan ESS och MAX IV ska utvecklas för att svenska aktörer som 
näringsliv, forskningsinstitut och lärosäten ska kunna utnyttja anläggningarna fullt 
ut. Lunds universitet bidrar till denna utveckling dels genom arbetet med Science 
Village Scandinavia (SVS), dels genom att ett nytt campus planeras i anslutning till 
SVS. Lunds universitet tar även stort och tydligt ansvar genom att medverka till 
etablering av olika nätverk och centra som kan knyta forskare från svenska och 
internationella lärosäten till sig. 
 
Lunds universitet föreslår: 


• Skapa långsiktig ekonomisk stabilitet som möjliggör drift av MAX IV som 
världsledande synkrotronljusfacilitet.  Det kräver ett ökat anslag till drift av MAX 
IV med 50 mnkr 2021, 75 mnkr 2022, 100 mnkr 2023 och 130 mnkr 2024. 


• Utrymme för att bygga ut MAX IV krävs för att svenska forskare ska fortsätta att 
vara aktiv i utveckling av MAX IV. 


• Dra maximal nytta av de möjligheter som etableringen av Science Village 
Scandinavia innebär för att skapa ett starkt forskningscentrum. Regeringen bör 
investera 50 mnkr/år för att säkra och initiera nya forskningscentra och hubbar 
för forskning. 


 
Öppen vetenskap 
I årets budgetproposition (Prop. 2019/20:1) framhävs betydelsen av öppen vetenskap 
som ett verktyg för ökad kvalitet i forskningen och större genomslag för 
forskningsresultat i form av innovationer och som underlag för stöd till 
samhällsutvecklingen i stort. Lunds universitet instämmer i denna bedömning. I en tid 
som står inför bland annat stora klimat- och miljörelaterade utmaningar är öppenhet, 
som en del i att stärka forskningens anseende i alltmer polariserade samhällen, en viktig 
del, liksom den ökade användningen av forskningsdata och resultat som en ökad 
öppenhet kommer att möjliggöra. 
  
En fullständig övergång till öppen vetenskap är en process som berör många aktörer och 
den kommer att behöva ett samordnat nationellt stöd och samtidigt koordinering med 
internationella initiativ (EU) för att kunna genomföras. Viktiga delar som bör prioriteras 
är:  


• Forskarnas belöningssystem, där meritering och projektfinansiering idag till 
stor del bygger på parametrar som inte ger incitament till öppenhet 


• Att vidareutveckla/stödja en infrastruktur för öppna data 
• Att fortsätta att stödja övergången till öppen publicering av forskningsresultat 
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Lunds universitet föreslår:  


• Att regeringen ger Vetenskapsrådet/Kungliga biblioteket i uppdrag att inrätta ett 
nationellt råd för koordinering av övergången till en modell för öppen 
vetenskap med representanter ur lärosätenas ledningar och andra berörda 
aktörer. 


• Övergången till Open Access och öppna data innebär ökade kostnader. Lunds 
universitet rekommenderar att regeringen skapar långsiktiga förutsättningar för 
finansieringsmodeller som underlättar övergången till nya publiceringsmodeller 
och hållbara infrastrukturer för öppna data.  


 
 
Lunds universitets prioriteringar och framtida inriktning 
 


Lunds universitet ska främja forskning som är av högsta kvalitet, 
risktagande och gränsöverskridande. Universitetets forskning ska vara 
nyfikenhetsdriven, ställa kritiska och oväntade frågor och ha en stark 
koppling till de utbildningar som universitetet ger. Den ska ta sig an 
samhällets utmaningar. Gränserna för vår kunskap flyttas fram av 
kvalificerade och engagerade medarbetare i en attraktiv forskningsmiljö. 
(Vision för Lunds universitets forskning) 


 
För att säkerställa att forskningen vid Lunds Universitet utvecklas på bästa möjliga 
sätt och i enlighet med universitetets strategiska plan fastställde rektor i december 
2016 en forskningsstrategi2 för Lunds universitet. Forskningsstrategin (bilaga 1) 
utpekar följande sju huvudmål som universitetet ska arbeta mot:  
 


1. Universitetet ska vidareutveckla sin strategiska förmåga 
2. Universitetet ska skapa förutsättningar för gränsöverskridande forskning 
3. Universitetets forskning ska bidra till att formulera och ta sig an samhällets 


utmaningar 
4. Forskning vid universitetet ska stödjas av ändamålsenlig och tillgänglig 


forskningsinfrastruktur 
5. Universitetet ska tillvarata de möjligheter som de nya, stora 


forskningsanläggningarna i Lund erbjuder 
6. Universitetets forskning ska synliggöras 
7. Forskning och utbildning inom universitetet ska vara ömsesidigt berikande 


 
Nuvarande strategi är beslutad t.o.m. år 2021, varefter ett nytt ställningstagande 
krävs. Utan att föregripa den analys som måste ligga till grund för ett sådant beslut 
kan man konstatera att de huvudmål som identifieras i nuvarande strategi sannolikt 
är giltiga och aktuella också efter år 2021. Nedan ges exempel på hur universitetets 
verksamhet förhåller sig till den politiska inriktningen i den forskningspolitiska 
propositionen från 2016. 
 
Hur Lunds universitets verksamhet förhåller sig till den politiska inriktningen i den 
forskningspolitiska propositionen från 2016 
Det är lockande att redovisa alla de initiativ som universitetet har tagit och som 
verkar i den riktning som regeringen har utpekat i senaste forskningspropositionen. 
Att utförligt och med stor detaljrikedom beskriva detta faller dock utanför ramen 


                                                      
2 Forskningsstrategi för Lunds universitet 2017 – 2021 (Dnr F 2016/223). 







 
 
 10 
för denna text. Lunds universitet väljer därför att, med utgångspunkt i den 
inriktning och de områden som regeringen särskilt utpekar i kapitel 4 i Prop. 
2016/17:50, ge kortfattade exempel från universitetets verksamhet. 
 
Forskningens kvalitet 
I regeringens tioåriga målbild ingår att en övergripande kvalitetsförstärkning av 
forskningen ska ske. För Lunds universitet är den egna forskningens kvalitet något 
som är av yttersta vikt att följa och utveckla. När detta skrivs kulminerar 
förberedelsearbetet inför den stora forskningsutvärderingen RQ20, i vilken all 
universitetets forskning kommer att utvärderas med hjälp av internationella 
bedömarpaneler. I RQ20, som planeras vara genomförd den 1 september 2020, 
undersöks också relationen till utbildning och samverkan, liksom hur det ser ut 
med infrastrukturen, tvärvetenskapligheten och ledningsstrukturen med mål och 
planer. 
 
Inom Lunds universitet pågår arbete inför ansökan om EU-kommissionens 
utmärkelse ”HR Excellence in Research Award”. Utmärkelsen tilldelas 
organisationer som beslutat att följa de grundläggande principer och krav för 
forskare och forskningsutförande arbetsgivare som definierats av EU i dokumentet 
”The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers” (Charter & Code). Charter and Code syftar till att 
stärka villkoren för den fria forskningen, god forskningssed, ett etiskt 
förhållningssätt, en öppen arbetsmarknad för forskare med goda arbetsvillkor och 
transparanta rekryteringsprocesser. Stadgan behandlar roller, ansvar och rättigheter 
för forskare och arbetsgivare inom fyra huvudområden: ett etiskt och professionellt 
förhållningssätt, rekrytering och urval, arbetsvillkor och socialförsäkring, 
vidareutbildning och karriärutveckling. Universitetet avser att lämna in sin ansökan 
under år 2020. 
 
Samhällsutmaningar 
Universitetets verksamhet inrymmer forskning som är relevant för en mängd 
samhällsutmaningar. Samtliga fem som av regeringen utpekas som prioriterade 
ingår. Särskilt stora insatser görs inom de tre, av regeringen prioriterade områdena 
av global och nationell relevans, Klimat och miljö; hälsa; en ökad digitalisering. 
Universitetets verksamhet inom området klimat och miljö kan exemplifieras med 
universitetets SFOer MERGE3 och BECC4, Universitetets egna, år 2018 beslutade 
forskarskola med inriktning mot Agenda 2030 samt de av universitetet samordnade 
forskningsinfrastrukturerna svenska ICOS och Kolportalen som bägge två utgör en 
viktig del av vårt nationella och internationella samarbete inom klimatforskning 
och klimatövervakning. Dessutom medverkar universitetet i den europeiska 
Climate-KIC. I merparten av dessa exempel är såväl samverkan med omgivande 
samhälle som internationalisering viktiga integrerade komponenter och i flera fall 
finns en stark koppling mellan forskning och utbildning. Inom samhällsutmaningen 
hälsa finns en mängd exempel, varav två av de viktigare är universitetets SFOer 
EXODIAB5 och EpiHealth6. Universitetets verksamhet relaterad till 


                                                      
3 ModElling the Regional and Global Earth system 
4 Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate 
5 Excellence of Diabetes Research in Sweden 
6 Epidemiologi för Hälsa 
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samhällsutmaningen en ökad digitalisering kan exemplifieras med det långtgående 
engagemanget i SFO:n ELLIIT7 och i programmet WASP8. 
 
Forskares villkor, attraktiva karriärvägar och ökad jämställdhet 
Efter noggrant utredningsarbete9 antog universitetet i juni 2019 en ny 
anställningsordning10 och en ny policy11 om anställning och goda och tydliga 
karriärvägar för lärare och forskare. De strategiska utgångspunkterna är att goda 
och tydliga karriärvägar främjar jämställdhet, likabehandling och mångfald samt 
internationalisering och mobilitet. Meriteringsanställningar, som 
postdoktorsanställningar och biträdande universitetslektorsanställningar, intar en 
särskild plats i detta sammanhang. Goda och tydliga karriärvägar förväntas göra 
Lunds universitet till en attraktiv, konkurrenskraftig och god arbetsgivare, som har 
möjlighet att rekrytera och behålla de mest kompetenta medarbetarna. Detta 
främjar i sin tur högsta kvalitet i utbildning, forskning och samverkan med det 
omgivande samhället. De förändrade förutsättningarna möjliggör förbättrat arbete 
med att öppna upp karriärsystemet genom utlysningar i konkurrens samt satsningar 
på karriär- och kompetensutveckling. Det ska också finnas möjligheter att befordra 
till högre anställning under olika steg i den akademiska karriären. Policyn tar bland 
annat upp att det aktivt förebyggande och systematiska arbetet med jämställdhets- 
och likabehandlingsfrågor som ska utvecklas. 
 
Innovation och samverkan med omgivande samhället 
Samverkan med omgivande samhälle – företag, institut, kommuner, statliga 
myndigheter med flera – är ett naturligt och självklart inslag i universitetets 
verksamhet. Det finns goda skäl att från samhällets sida stimulera och stödja 
initiativ där samverkan mellan olika typer av aktörer ingår som en viktig 
komponent. EU:s forskningsprogram, i vilka Lunds universitet har varit en viktig 
aktör alltsedan EU:s fjärde ramprogram, har under en rad av år visat sig ha god 
effekt också i detta avseende. Tack vare långsiktiga och genomtänkta investeringar 
från universitetsgemensam nivå har universitetsinternt expertstöd byggts upp för 
exempelvis ett utökat kvalificerat internationellt forsknings- och 
utvecklingssamarbete samt samverkan i tematiska samverkansinitiativ. Innovation 
och nyttiggörande stimuleras och underlättas genom en rad aktiviteter, varav vissa 
sker inom myndigheten och andra i universitetets holdingbolag, som sett i ett större 
nationellt sammanhang, bidrar till att svensk forskning nyttiggörs. 
 
De stora anläggningarna på Brunnshögsområdet utgör en unik resurs, inte bara för 
Lunds universitet, utan för hela landet. Universitetet har beslutat att etablera 
forskningsverksamhet i Science Village Scandinavia, markområdet mellan MAX 
IV och ESS. Universitetet har ett stort ansvar för att, i samverkan med 
anläggningarna, öka deras tillgänglighet för andra aktörer, inom såväl akademin 
som industrin, något som förväntas underlättas avsevärt i och med etableringen. 
 
Tillgång till ändamålsenlig forskningsinfrastruktur 
Regeringen konstaterar att svenska forskare, företag och offentliga organisationer 
så långt som möjligt behöver ha tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen 
                                                      
7 Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology 
8 The Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program 
9 M. Rönnmar, Goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet. Rapport (Lunds 
universitet, Lund 2018) 
10 Dnr STYR 2019/1077 
11 STYR 2019/1076 
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och att en väl avvägd balans mellan satsningar på forskning och på 
forskningsinfrastruktur måste finnas. Universitetet delar regeringens uppfattning 
och arbetar tillsammans med övriga större svenska lärosäten för att säkra svenska 
forskares tillgång till högklassig forskningsinfrastruktur. Lunds universitet 
medverkar i och bidrar till finansieringen av åtskilliga nationella 
forskningsinfrastrukturer av stor strategisk betydelse för svensk forsknings 
utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom det välfungerande 
samarbete som etablerats inom universitetens referensgrupp för 
forskningsinfrastruktur (URFI) och som sker i nära dialog med Vetenskapsrådet 
bedriver de svenska universiteten ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete. Det 
ansträngda läge som råder kring resursförsörjningen för uppbyggnad, 
uppgradering, drift och öppet tillhandahållande av svensk forskningsinfrastruktur 
ger dock anledning till stor oro. Se vidare under rubriken Forskningsinfrastrukturer 
–en förutsättning för excellent forskning och konkurrenskraft på annat ställe i detta 
yttrande. Där berörs även digital infrastruktur för att lagra, analysera och överföra 
data och för att bättre utnyttja potentialen hos befintliga infrastrukturer liksom 
frågor som har betydelse för tillgång till forskningsinfrastruktur såsom SciLifeLab, 
MAX IV och ESS. 
 
Excellent forskning och akademisk utbildning är ömsesidigt berikande.  
Lunds universitet är ett fullskaligt och väl sammanhållet universitet med hög 
koncentration av kompetens. Universitetets satsningar på starka forskningsmiljöer, 
forskningsinfrastruktur och tvärdisciplinära forskningsinitiativ med inriktning mot 
exempelvis hållbarhetsforskning ger lärarna/forskarna utomordentligt goda 
förutsättningar att bedriva akademisk utbildning med mycket hög kvalitet på såväl 
grund- som avancerad och forskarnivå. Universitetets uttalade mål är att denna 
nära sammankoppling av forskning och akademisk utbildning ska vara ömsesidigt 
berikande.  
 
 
Beslut 
Beslut att avge detta yttrande har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds 
universitets studentkårer och efter föredragning av Forskningsnämndens 
ordförande, vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen. 
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In format ionssäkerhetssamordnare /  CISO 


Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport 
”Styrning av informationssäkerhet” 


Internrevisionen har genomfört en granskning av universitetets styrning av 
informationssäkerhet. Rapporten med rekommendationer lämnades till rektor 
2014-06-19. 


Rektor svarade 2014-09-01 på internrevisionens rapport. Förvaltningschefen har 
därefter halvårsvis rapporterat till universitetsstyrelsen om hur arbetet går med att 
genomföra internrevisionens rekommendationer. 


I maj 2019 tillträdde ny informationssäkerhetssamordnare (CISO) och i augusti 
tillträdde även ett nytt dataskyddsombud (DSO).  


Som rapporterats tidigare i år av förvaltningschefen är flertalet av internrevisionens 
rekommendationer genomförda och nu inleds nästa fas av informations-
säkerhetsarbetet.  


Nuläge och observationer  
CISO lämnar här under två huvudrubriker en rapport av nuläge och utvalda 
observationer.  
En verksamhets-  och omvärldsanalys har gjorts, bland annat genomförs under 
hösten intervjuer och möten med ledning och andra representanter för LU, 
fakulteter, institutioner och sektioner, ofta med både CISO och DSO.  


Information och utbildning 
• Medvetenhet och kommunikation
LUs ledning visar att man prioriterar och ser behovet av systematiskt
informationssäkerhetsarbete. Allt för att undvika allvarlig skada på verksamheten.
Ute i organisationen kommuniceras en hög efterfrågan av stöd och ökad kunskap
kring hot och skyddsåtgärder. Viljan att ”göra rätt” hörs liksom behov av
”ögonöppnare” och utbildning i ”Vad kan hända?”.


Informationssäkerhet är idag inte kommunicerat på LUs medarbetarwebb eller i 
andra kanaler. De skyddsåtgärder som finns implementerade till exempel inom 
central IT beskrivs på webben under IT och LDC. Dessutom finns korthantering 
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under fysisk säkerhet, samt dataskydd under juridik. Behov finns att hitta guider, 
råd och tips samt att kunna ställa frågor gällande informationssäkerhet.  


• IT-säkerhet och cybersäkerhet 
Förståelsen av vad informationssäkerhet respektive IT-säkerhet innebär varierar 
och behöver bli bättre. Detta för att kunna ha en effektiv dialog och förbättra våra 
skyddsåtgärder.  


Cybersäkerhet och cyberrisk är inte vedertagna begrepp inom IT-organisationen. 
Det är som i de flesta organisationer även för universitetet kritiskt att området ges 
hög prioritet. Vi drabbas inom LU dagligen av skada eller krävande merarbete på 
grund av externa attacker mot främst våra IT-miljöer. Händelser och övervakning 
hanteras till största del av det IT-säkerhetsteam som rapporterar till IT-direktören.   


• Kompetenser  
Behov av kompetensutveckling, till exempel när det gäller IT-tekniska riskanalyser 
och skyddsåtgärder behöver identifieras och adresseras. Inom LU finns en enorm 
bredd inom utbildning och forskning och vi bör kunna dra nytta av den. Inom till 
exempel EHL och LTH finns expertkompetenser, som inom säkerhet, som vi 
eventuellt kan involvera. När det gäller projektledning är den naturliga vägen att 
LUs projektkontor tillsätter dessa roller samt allmänt projektstöd. Vissa temporära 
resurser behöver tillföras externt. 


 


Regelverk och mål 
• Styrning och riktlinjer   
Initial genomgång av ”Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet” 
(Dnr STYR 2017/947) visar att dessa behöver utvecklas till ett heltäckande 
ramverk, i linje med internrevisionens rekommendationer liksom kravställning från 
MSB. Målformuleringar saknas och ett riskbaserat arbete med informations 
säkerhet är inte infört inom LU. Kravet att arbeta i linje med ISO27000-standarder 
är inte helt uppfyllt. Ett nytt ramverk ska innehålla fastställd policy, strategiska 
mål, samt spegla behov, riskaptit och innehålla relevanta säkerhetskrav.  


• Organisering 
LUs vitt skilda verksamhetstyper och höga grad av delegation till fakulteter och 
institutioner behöver beaktats. Till exempel bör ramverket möjliggöra lokalt 
informationssäkerhetsarbete och strukturer ute på fakulteterna. Detta för att få  
effektiva arbetssätt och relevanta skyddsåtgärder. 


• Dataskyddsförordningen och andra lagrum  
Hantering av personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen är 
som tidigare rapporteras av förvaltningschefen nära sammankopplat med 
informationssäkerhet. Från medarbetare hörs ibland förvirring kring dataskydd och 
informationssäkerhet. Datainspektionen med flera kommunicerar att 
dataskyddsförordningen bör integreras i informationssäkerhetsarbetet, då 
persondata är och alltid varit en av flera informationstyper som kräver rätt 
skyddsåtgärder. Persondata behöver inventeras, klassificeras, riskanalys göras och 
skydd införas, för att möta dataskyddsförordningens säkerhetskrav. 


Det finns ett flertal andra lagrum, regelverk och föreskrifter för statliga 
myndigheter samt för forskningsverksamhet, till exempel offentlighetslag-
stiftningen, föreskrifter relaterade till ”främmande makt” samt krav från 
forskningsfinansiärer. Denna typ av krav ska beaktas i riktlinjer för 
informationssäkerhet, till exempel vid klassificering av information och 
riskanalyser (ref ISO27001).  


 



mailto:ingegerd.wirehed@ldc.lu.se





 
 


Postadress Box 188, 221 00 Lund  Besöksadress Margaretavägen 1a, Telefon  0761-303566  


E-post  ingegerd.wirehed@ldc.lu.se 
 
 
 


• Forskningsdata 
Forskningsdata är unika och värdefulla tillgångar. Det är idag inte tillräckligt klart 
när LU har ansvar för och ägarskap av viss forskningsdata eller persondata eller när 
ansvaret ligger hos annan part. Därmed är det oklart vilken forskningsdata som 
faller inom ramen för vårt arbete med informationssäkerhet. En specifik hotbild 
mot svenska organisationer, lärosäten och forskare är den kraftiga ökningen av 
spionage eller stöld av information som SÄPO rapporterar sker från andra länder. 


• Mätning och uppföljning 
För att kunna mäta var vi står avseende skydd idag krävs mer arbete. Detta på 
grund av decentralisering och behov av standardiserade mätpunkter. Stickprov och 
revisioner görs för närvarande av internrevision och CISO. 


 


Åtgärder  


Efter denna nulägesanalys och inventering av behov vidtar arbete med att få 
åtgärder på plats. Detta kommer att ske genom två huvudprojekt med fokus på 
information och utbildning, respektive ramverk som inkluderar bland annat policy, 
regelverk och mål. Projekten ska ske i samarbete med andra initiativ och 
avdelningar som är nära sammankopplade med informationssäkerhet, såsom 
säkerhetskyddslagstiftningen, projekt om forskningsdata m.m.   


I de återkommande rapporteringar om informationssäkerhet som görs halvårsvis till 
styrelsen, återkommer jag med rapportering av hur arbetet går med att få åtgärder 
och ett klimat för informationssäkerhet på plats. 
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