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E-post jean.odgaard@irev.lu.se    


Internrevis ionen 
Revis ionschef  Jean Odgaard 


Samordnad internrevision mellan Lunds universitet och Malmö 
universitet 


Bakgrund  
Universitetsstyrelsen fattade beslut om reviderade instruktioner för 
internrevisionen vid Lunds universitet juni 2016. Av instruktionen framgår att 
internrevisionen kan, enligt internrevisionsförordningen (2006:1228), samordnas 
med andra myndigheter. Vid samordning ska arbetet så långt som möjligt utföras i 
enlighet med instruktionen. 


Universitetsstyrelsen för Malmö universitet fattade beslut 2020-05-13 om 
förändrade riktlinjer för internrevisionen som medger samordning av internrevision 
med annan myndighet. Malmö universitet har inkommit med en förfrågan om 
samordning av internrevisionen med Lunds universitet.  


Internrevisionens verksamhet syftar till att stödja universitetet i att nå sina mål 
genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i 
riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Internrevisionen 
organiseras och utgår ifrån Lund universitet. En samordning mellan de båda 
lärosätena bör innebära att internrevisionens sammantagna förmåga och kompetens 
kommer att stärkas. Internrevisionen ges då möjlighet att arbeta på flera lärosäten 
vilket ger förutsättningar till både bredare och fördjupad kunskap. Lika upplagda 
granskningar kan skapas och genomföras på respektive lärosäte, givet att 
riskanalyserna ger utrymme för det, vilket ger goda förutsättningar för analys, 
jämförelser och underlag för rekommendationer. 


Ett underlag behöver tas fram som tydliggör och reglerar ärenden såsom fördelning 
av resurser, rekryteringsbehov, fördelning av revisionschefstjänst och arbetsformer. 
Underlaget kompletteras med en konsekvensbeskrivning av vad samordningen 
innebär för Lunds universitet. Underlaget kommer sedan att ligga till grund för en 
överenskommelse som undertecknas av rektor på respektive lärosäte. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta  


att ställa sig positiv till att internrevisionen mellan Lunds universitet och Malmö 
universitet samordnas. 


2020-06-11 
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Förslag till beslut  
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LU Holding AB 
Linus Wiebe,  VD & Innovat ionsdi rektör  


 
 


Stämmodirektiv inför stämma i holdingbolaget LU Holding AB 


Bakgrund 
Lunds universitets styrelse ska årligen vid sitt sammanträde i juni fastställa 
stämmodirektiv inför årsstämma i LU Holding AB (”Holdingbolaget”) samt utse 
stämmoombud. Ägardirektiv för Holdingbolaget ska beslutas årligen. Något 
förhållande som föranleder en revidering av nuvarande ägardirektivet har inte 
framkommit, varför det föreslås att universitetsstyrelsen beslutar om ägardirektiv 
med samma innehåll som idag. 


Universitetsstyrelsen föreslås utse stämmoombud för årsstämman i Holdingbolaget 
och för eventuella extra bolagsstämmor under perioden fram till nästkommande 
årsstämma samt besluta om stämmodirektiv enligt nedan.  


Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar 


- att till stämmoombud för årsstämma 2020, samt eventuella extra
bolagsstämmor under perioden fram till nästkommande årsstämma, utse
rektor Torbjörn von Schantz;


- att stämmoombudet inför stämman föreslås rösta för
- att ägardirektivet för Holdingbolaget antas enligt bilaga 1;
- att resultat- och balansräkning fastställs enligt förslag, se bilaga 2;
- att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet


beviljas för styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet
med rekommendation i revisionsberättelsen, se bilaga 3; 


- att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 2 prisbasbelopp till
styrelseordföranden och 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden
samt 1 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter vardera. Arvode 
utgår dock ej till representanter från och anställda vid Lunds 
universitet, samt ej heller till ledamot Hans Petersson. Arvode till 
revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från denne. 


- att utse följande personer till ledamöter i styrelsen:


Bo Ahrén, vicerektor Lunds universitet 
Hans Petersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Sarah Fredriksson, VD PULS AB, styrelseledamot Sweden Bio  m.m. 
Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity m.m. 
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Christofer Edling, Dekan Samhällsvetenskaplig fakultet samt ledamot 
universitetsstyrelsen. 
Sara Thiringer, studentrepresentant utsedd av LUS 
Jeanette Andersson, VD MINC, medgrundare Queen Invest, medlem 
digitaliseringsrådet m.m. 
Ulrika Ringdahl, VD Invest in Skåne 


 
- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Bert Nordberg till 


vice ordförande i styrelsen; samt  
 


- att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget. 
Huvudansvarig revisor är Maria Ekelund. 


 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 


 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Medicon Village, Scheeletorget 1,223 63 Lund Telefon 046-222 12 51, 046-222 00 00   E-
post linus.wiebe@innovation.lu.se Webbadress www.lu.se   


Univers i tetsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ägardirektiv för LU Holding AB  
 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2020-06-12  
 
Detta dokument avser att på ett övergripande plan reglera hur Lunds universitet 
(LU) ska utöva sin roll som ägare i LU Holding AB (LU Holding) och dess 
helägda dotterbolag. Regeringen beslutade 1997 att förvaltningen av aktierna i 
holdingbolag knutna till universitet och högskolor – och därmed ägaransvaret – 
skulle överföras från Närings- och handelsdepartementet till lärosätena. I 
regeringsbeslutet uttrycktes tillfredsställelse med att förvaltningen och ägaransvaret 
överfördes samtidigt som man erinrade om att det ankom på lärosätet att ta sitt 
ägaransvar och se till att bolaget arbetar på avsett sätt. Dokumentet ska årligen 
revideras av universitetsstyrelsen.  
 


1. LU Holdings verksamhet och affärsidé 
 
Enligt bolagsordningen ska LU Holding förvärva, förvalta och sälja aktier och 
andelar i hel- eller delägda företag som har till syfte att bedriva forsknings- och 
utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper 
framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid LU, att förmedla 
uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget 
kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna. 
 
Hel- eller delägda bolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan 
forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet 
som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid lärosätet. 
 
LU Holding bör aktivt verka för ökad samverkan med övriga lärosäten och dess 
holdingbolag med målsättningen att skapa en positiv utveckling regionalt och 
nationellt. 
 


2. Ägarstyrning statliga bolag 
 


Regeringen uttalar i sin proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och 
innovation att det förutsätts att de lärosäten som förvaltar holdingbolag följer 
statens ägarpolicy för statligt ägda bolag. Med anledning av detta ska LU beakta 
ägarpolicyn i sin förvaltning av LU Holding. 


2020-06-12 
  


1 


Dnr STYR 2020/985 


Beslutat ägardirektiv för LU Holding AB 







 
 
 2 
De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som privatägda bolag, till 
exempel aktiebolagslagen, årsredovisnings-, konkurrens-, bokförings- och 
insiderlagstiftningen. 
 


3. Ekonomistyrning 
 


Årsstämman bör efter förslag från LU Holdings styrelse fastställa mål för 
avkastning på det egna kapitalet för verksamheten. Målen bör sättas med hänsyn 
tagen till verksamhetens speciella karaktär och motsvara vad som gäller för företag 
med liknande verksamhet. Målen bör avse avkastningen på det egna kapitalet över 
en längre period, minst 5 år, och ska vara utformade på ett sätt som garanterar 
ekonomisk långsiktighet trots skiftande konjunkturer och investeringsklimat. I 
syfte att säkerställa detta bör en målsättning vara att behålla en ekonomisk buffert i 
LU Holding om minst 75 miljoner kronor samt att avkastningen på investeringar 
över en femårsperiod uppgår till minst ett nollresultat. 
 


4. Årsstämman 
 


Tidpunkt för årsstämma.  Årsstämma ska hållas före den 30 juni. 
 
Offentliggörande av årsstämma. Tid och ort för årsstämma ska meddelas ägaren i 
enlighet med gällande bolagsordning samt publiceras på LU Holdings hemsida. 
Kallelse ska skickas ut i enlighet med bolagsordningen dock senast 2 veckor innan 
stämman. 
 
Ägarens representant på årsstämma. Vid årsstämma ska LU företrädas av den 
universitetsstyrelsen utser, företrädelsevis LU:s rektor. LU:s representant ska utses 
så att inte jäv uppstår.  
 
Styrelsens och VD:s närvaro. Vid årsstämma ska styrelsens ordförande samt VD 
närvara. 
 
Språk. Årsstämman ska hållas på svenska. 
 


5. Styrelsen i LU Holding  
 


Rekrytering och sammansättning. LU ska tillse att LU Holdings styrelse besitter 
de kompetenser som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten på ett 
framgångsrikt sätt. Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn 
könsfördelning. Suppleanter bör inte utses. Majoriteten av ledamöterna ska vara 
oberoende i förhållande till LU Holding och dess dotterbolag samt ledningen i 
dessa bolag. Studenterna ska vara representerande med ledamot utsedd av LUS. 
 
Arvode. Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman.  
 
Styrelsens ordförande. Ordförande ska utses på årsstämma. Om ordförande är 
anställd i LU Holding eller har stadigvarande uppdrag för bolaget ska 
arbetsfördelningen mellan ordförande och VD klargöras i styrelsens arbetsordning 
och instruktion för VD. Ordförande organiserar och leder styrelsearbetet och 
fungerar även som styrelsens kontakt med LU. 
 







 
 
 3 
Styrelsen uppgifter. Styrelsen har det yttersta ansvaret för LU Holdings 
organisation och förvaltning. Det är styrelsens ansvar att bolagets organisation är 
utformad så att bolagets bokföring och medelsförvaltning fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Det åligger styrelsen att värna om LU:s goda namn och rykte 
samt känna till och tillämpa LU:s värdegrund.  
 
Styrelsens arbetsformer. Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt 
arbete. Arbetsordningen ska närmare precisera hur arbetet fördelas mellan 
styrelsens ledamöter och ska omprövas årligen. 
 
VD. Styrelsen utser VD. VD bör inte ingå i styrelsen. Styrelsen ska fastställa en 
instruktion om arbetsfördelning mellan styrelsen och VD. Denna instruktion ska 
prövas årligen. Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför LU 
Holding. Styrelsen ska tillse att VD undertecknar en särskild etisk förbindelse. 
 


6. Rapportering och revison 
 


Rapport till LU:s universitetsstyrelse. Styrelsen ska årligen, till LU:s 
universitetsstyrelse, lämna rapport om det gångna årets verksamhet. 
 
Rapport till LU:s årsredovisning. Styrelsen ska kortfattat rapportera in en 
sammanfattning över det gångna årets verksamhet samt en prognos för koncernens 
resultat och omslutning för det gångna året innan utgången av januari månad. 
 
Information om bolagsstyrning. LU Holding ska på sin hemsida ha en särskild 
avdelning för bolagsstyrning. Den ska innehålla följande: 
 


• Den senaste bolagsstyrningsrapporten. 
• Aktuell bolagsordning. 
• Information om när årsstämma ska hållas. 
• Protokoll från årsstämmor. 
• Information om styrelseledamöter, VD och revisor. 


 
Revision. Enligt årsstämman ska en revisor utses. 
 
Finansiella rapporter. Årsredovisning för koncernen ska publiceras på LU 
Holdings hemsida. För övriga rapporter samt tidpunkt för dessa ska regeringens 
riktlinjer för extern rapportering tas i beaktande, men ej vara styrande.  
 
 
 
 

























































































































































		LU Holding Bolagsstämmodirektiv 2020_Final.pdf
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Univers i tets ledningens kansl i  
Utredare Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2020-03-27 – 2020-05-14  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Peter Samuelsson Nat fak Teoretisk fysik Befordran 2020-04-16 


Zhongshan Li LTH Fysik med inriktning mot 
laserbaserad 
förbränningsdiagnostik 


Befordran 2020-04-16 


Martin Magnusson Med fak Kardiologi Adjungerad 2020-05-01 


Christian Gehrmann LTH Datasäkerhet Utlysning 2020-05-01 


Boel Bengtsson Med fak Experimentell oftalmologi 
med särskild inriktning mot 
glaukomforskning 


Befordran 2020-05-07 


Petra Andersson LTH Brandteknik med inriktning 
mot brandrisker och faror i 
energibärare 


Adjungerad 2020-06-01 


Steve Gwyne LTH Brandteknik med inriktning 
mot utrymning och 
personflödesdynamik 


Adjungerad 2020-06-01 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2020. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


16 st. 50 %  50 % 
Utlysningar 2 st. 2 st. 


Befordringar 2 st. 3 st. 
Kallelser - - 


Gäst  3 st. - 
Adjungerad  1 st. 3 st. 


2020-05-18 


PM 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2019. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor 


 
 
Män 


65 st. 37 % 63 % 
Utlysningar 2 st. 14 st. 


Befordringar 6 st. 16 st. 
Kallelser - - 


Gäst 12 st. 4 st. 
Adjungerad 


 
4 st. 


 
7 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. 
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Lunds universitets studentkårer 


LUS rapport till universitetsstyrelsen 
Följande rapport är en redogörelse för det aktuella läget inom LUS och bland det övriga studentlivet i                                 
Lund. I korthet efterfrågar studenterna ett fortsatt fokus på att bibehålla utbildningskvalitén och att ett                             
ekonomiskt stöd ges till framför allt nationerna så att dessa klarar sig genom krisen och kan fortsätta att                                   
berika universitetet med studiesociala sammanhang.  


Utbildningskvalité 
7 av 9 studentkårer har genomfört minst en enkät riktad mot studenter och/eller doktorander. Av 1687                               
svar på frågan “Hur väl upplever du att distansundervisningen har fungerat överlag?” (på en skala från 1                                 
till 5) har medelbetyget blivit 3,54. Denna siffra ska inte övertolkas då enkäterna spänner över olika tid                                 
och inte bygger på slumpmässiga eller representativa urval. Den indikerar dock precis det som kårerna                             
märker i den dagliga utbildningsbevakningen, nämligen att det överlag har fungerat bra men att det finns                               
stor förbättringspotential.  


De största utmaningarna som studenterna ser är att utbildningskvalitén sänkts, att risken för psykisk                           
ohälsa till följd av isolering är hög och att otydlighet kring examinationsformer skapar stress, oro och                               
oklarhet kring tillåtna hjälpmedel m.m. Universitetet känner väl till utmaningarna och arbetar kontinuerligt                         
med att förbättra förutsättningarna för att distansundervisningen ska fungera bra, vilket studenterna                       
uppskattar. Problemen med examinationsformerna är stora då övervakning online skapar                   
integritetsproblem samtidigt som frånvaro av övervakning innebär att risken för fusk ökar. Det är svåra                             
utmaningar som studenterna är glada att universitetet tar på allvar och hanterar utifrån bästa förmåga.                             
Med det sagt kvarstår utmaningarna och vi efterlyser ett fortsatt fokus på en hög utbildningskvalité, något                               
som kommer vara extremt viktigt för att kunna konkurrera mot andra utbildningsaktörer vars huvudfokus                           
sedan innan ligger på utbildning i just distansformat. 


Studentlivets ekonomiska förutsättningar och problem 
Hela studentlivet har, precis som alla de branscher som liknar studentlivet, drabbats mycket hårt av den                               
ekonomiska kris som pågår till följd av pandemin. Detta gäller särskilt nationerna, som till en väsentlig del                                 
finansieras av intäkter från pubar, klubbar och andra sociala evenemang. Vissa av nationerna har sedan                             
tidigare en mycket ansträngd ekonomi, och riskerar inom kort att helt sakna eget kapital eller till och med                                   
vara skuldsatta på flera hundra tusen kronor för obetalda/uppskjutna hyror. En del av nationerna kan i                               
vissa situationer stöttas upp av sina bostadsstiftelser, men det finns en risk att detta inte är tillräckligt och                                   
det finns en påtaglig risk att krisen kan ha utarmat resurserna i övrigt så pass mycket att enstaka nationer                                     
får svårt att bedriva verksamhet även efter krisen. När studentföreningarna går in i en tid av svår ekonomi                                   
tenderar det att tära hårt på engagemanget - studenterna är inte i Lund tillräckligt länge för att ha ett                                     
ordentligt intresse att under några år satsa enbart på att bygga upp en nations ekonomi. Istället bygger                                 
engagemanget på möjligheten att lära känna nya människor, ha roligt och lära sig någonting nytt om olika                                 
verksamheter. När en studentförening har mycket dålig ekonomi blir engagemanget därför lidande                       
eftersom det då präglas av en “för” stor press på ekonomisk vinning. Detta leder till stress och psykisk                                   
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Lunds universitets studentkårer 
 
ohälsa hos de aktiva, vilket på sikt kan få konsekvensen att verksamheten läggs ner. Vi ser en stor risk att                                       
flera av nationerna är alldeles för ekonomiskt svaga efter krisen och att det kommer påverka studentlivet                               
mycket negativt. Det bör såklart tilläggas att enstaka nationer sedan tidigare har ett stort eget kapital och                                 
därför även bättre förutsättningar att ta sig igenom krisen, men detta är på intet sätt representativt för alla                                   
nationer. 
 
Studentlivet är en extremt viktig del hos Lunds universitet. Undersökningar visar att många lockas till                             
Lund just på grund av denna verksamhet. Det vore därför otroligt olyckligt, inte bara för nationerna och                                 
övriga föreningar utan även för hela Lunds universitet, om delar av studentlivet nu försvinner eller                             
försvagas för mycket. Därför efterlyser studenterna ett ordentligt ekonomiskt stöd till studentlivet. Med                         
tanke på de utökade medlen för fler platser och situationen med myndighetskapitalet borde detta inte vara                               
något större problem.  
 
Det är värt att påpeka att nationerna tagit ett väldigt stort ansvar när man har stängt ner sin verksamhet.                                     
Man har också vidtagit andra åtgärder så gott det går. Att skära ner på heltidsarvoderade studenter, vilket                                 
är en av nationernas större, löpande utgifter, är dock svårt. Det skulle innebära att enskilda studenter                               
hamnar i kläm då de inte är inskrivna på studier och kan erhålla studiemedel samtidigt som det är svårt att                                       
med kort varsel få andra arbeten. LUS hållning är att de enskilda studenter som tagit studieuppehåll för att                                   
driva och utveckla studentlivet inte ska behöva komma i kläm i någon sparplan. Istället borde                             
universitetet, som trots allt klarar sig ekonomiskt bra i dagsläget, gå in och stötta upp. Även övriga delar                                   
av studentlivet lider av krisen, och ifall till exempel Akademiska föreningen får ekonomiska problem så är                               
bland annat nationerna, i rollen som huvudmän, ansvariga att bistå AF. De flesta nationer poängterar att                               
ett sådant bistånd i nuläget skulle vara omöjligt. 
 
Den som önskar fördjupa sig i situationen kan läsa                 
mer om nationerna i Lundagårds artikel Nationer i               
kris (25/5-20) eller Sydsvenskan artikel         
“Coronakrisen slår hårt mot Lunds studentnationer           
– terminsstarten i höst avgörande” (10/5). 
 
Tidningen Lundagård fyller 100 år  
Den 26 mars fyllde tidningen Lundagård 100 år.               
Lundagård har utkommit sedan 1920 och är således               
Sveriges äldsta studenttidning. Tidningen är         
redaktionellt oberoende med en upplaga på ca. 35               
000 exemplar som ges ut åtta gånger per år. Bland                   
tidigare medarbetare finns kända namn som           
Hjalmar Gullberg, Hans Alfredsson, P.M. Nilsson,           
Karin Olsson, Patrik Lundberg och Rakel Chukri. 
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Lunds universitets studentkårer 
 
 
Lundagårds primära målgrupp är studenterna vid Lunds universitet, till vilka alla den tryckta tidningen                           
distribueras. Lundagård består av en tryckt tidning och en webbupplaga. Lundagårds uppgift är att bevaka                             
Lunds universitets verksamhet samt att bevaka händelser och skeende av vikt för studenten på såväl lokal,                               
nationell och internationell nivå. Dessutom har Lundagård till uppgift att bevaka studentkårernas,                       
studentnationernas, Akademiska Föreningens och övriga studentföreningar vid Lunds universitets                 
verksamhet. Tidningen utgör tillsammans med verksamhet som Radio AF och Studio AF en möjlighet för                             
studenter att utbilda sig inom verksamhet som komplementerar ordinarie utbildning.  
 
Ni hittar Lundagårds jubileumsnummer, Hundra år av ensamhet, på LUS hemsida. 
 
Digitala traditioner 
Avslutningsvis så önskar vi uppmärksamma att LUS med hjälp av Lunds universitet och Studio AF, en                               
förening fokuserad på inspelat material likt sketcher, ställt om våra två större traditioner under                           
vårterminen - Mösspåtagningen den 30 april och Rektorsuppvaktningen den 1 maj (uppskjuten till den                           
6/6) till digitalt format. Båda evenemangen har spelats in och lagts upp på bl.a. LUs Facebooksida och                                 
Youtubesida.  
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Pro jektgruppen för  LU:s  etab ler ing  
på Brunnshög SVS 


 


Etablering av grundutbildning i Science Village 


Vid styrelsens sammanträde 12 juni kommer projektledare Olle Söderman 
att redovisa projektgruppens slutsatser rörande frågan om etablering av 
grundutbildning i Science Village, Brunnshög. Styrelsen föreslås därefter 
fatta beslut i frågan. 


Bakgrund. 
Vid Lunds universitet pågår planering för etablering av akademisk 
verksamhet i Science Village (SV). En central fråga är om också 
grundutbildning (GU) med koppling till den verksamhet som etableras, ska 
förläggas i SV. Lunds universitetsstyrelse gav vid sitt möte 2019-09-24 
projektgruppen för Lunds universitets etablering på Brunnshög i uppdrag att 
utreda frågan och till styrelsens junimöte 2020 presentera ett underlag för 
styrelsens beslut i frågan. 


Omfattningen av grundutbildningen för verksamheter som planeras 
etableras i SV omfattar i nuläget ungefär 735 HÅS fördelat på drygt 140 
kurser. De initiala undersökningar som projektgruppen för etablering i SV 
gjort visar att det schematekniskt är möjligt att generera ett fungerande 
schema för studenter som följer Teknisk fysiks program vid LTH, vilket 
innebär utbildning i lokaler både i SV och på nuvarande campusområde. 
Vad gäller studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten är bilden mera 
komplicerad. Valbarheten av kurser leder till logistiska problem, vilket inte 
är något nytt utan en utmaning som redan existerar. 


De ekonomiska konsekvenserna av etablering av grundutbildning i SV är i 
dagsläget svåra att uppskatta. Projektgruppen tar inte ställning i den 
ekonomiska frågan, mer än att konstatera att ekonomin blir en av flera 
viktiga parametrar vid den fortsatta planeringen av GUs utformning vid 
berörda fakulteter. 


Under våren 2020 har LTH och Naturvetenskapliga fakulteten intensifierat 
arbetet med planering av berörda verksamheters framtid i SV. I arbetet ingår 
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som ett delmoment att presentera ett underlag för framtida organisation av 
grundutbildningen vid fakulteterna.  


Projektgruppens slutsats i frågan om grundutbildning i SV är att 
rekommendera universitetsstyrelsen att fatta ett principiellt beslut med 
innebörden att grundutbildning ska bedrivas i SV.  Detaljerna i planeringen 
delegeras till berörda fakulteter. Fakulteterna åläggs att årligen inför 
styrelsen redovisa hur arbetet med GU-frågan fortskrider. Redogörelsen ska 
innehålla en ekonomisk konsekvensanalys. 


Projektgruppens fortsatta arbete under 2020. 
Under hösten 2020 kommer projektgruppens arbete att koncentreras på 
arbetet med att färdigställa ett lokalprogram för presentation vid styrelsens 
decembermöte 2020. 


Styrelsen föreslås besluta att: 


• Grundutbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i
SV.


• Detaljerna i planeringen och utformningen av


grundutbildningen i SV delegeras till berörda fakulteter.


• Berörda fakulteter ska årligen, med start 2021, vid styrelsens
decembermöten redogöra för hur arbetet i frågan om


etablering av grundutbildning i Science Village fortskrider. 


Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk konsekvensanalys. 


Bilaga. Projektgruppens PM: ”Grundutbildning i Science Village.” 
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Grundutbildning i Science Village 


”Utbildning och forskning är ömsesidigt beroende och ska 


sammanflätas i syfte att nå högsta kvalitet.” LU strategisk plan 


Sammanfattning 
Vid Lunds universitet pågår planering för etablering av akademisk verksamhet i Science 


Village (SV). En central fråga är om också grundutbildning (GU) med koppling till den 


verksamhet som etableras, ska förläggas i SV. Omfattningen av grundutbildningen för 


verksamheter som planeras etableras i SV omfattar i nuläget ungefär 735 HÅS fördelat på drygt 


140 kurser. De initiala undersökningar som projektgruppen för etablering i SV gjort visar att 


det schematekniskt är möjligt att generera ett fungerande schema för studenter som följer 


Teknisk fysiks program vid LTH, vilket innebär utbildning i lokaler både i SV och på 


nuvarande campusområde. Vad gäller studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten är bilden 


mera komplicerad. Valbarheten av kurser leder till logistiska problem, vilket inte är något nytt 


utan en utmaning som redan existerar. 


De ekonomiska konsekvenserna av etablering av grundutbildning i SV är i dagsläget svåra att 


uppskatta. Projektgruppen tar inte ställning i den ekonomiska frågan, mer än att konstatera att 


ekonomin blir en av flera viktiga parametrar vid den fortsatta planeringen av GUs utformning 


vid berörda fakulteter. 


Under våren 2020 har LTH och Naturvetenskapliga fakulteten intensifierat arbetet med 


planering av berörda verksamheters framtid i SV. I arbetet ingår som ett delmoment att 


presentera ett underlag för framtida organisation av grundutbildningen vid fakulteterna.  


Projektgruppens slutsats i frågan om grundutbildning i SV är att rekommendera 


universitetsstyrelsen att fatta ett principiellt beslut med innebörden att grundutbildning ska 


bedrivas i SV.  Detaljerna i planeringen delegeras till berörda fakulteter. 
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Bakgrund. Lunds universitet har fattat ett principbeslut att etablera verksamhet i SV 


(STYR2018/654). I nuläget utreds verksamheter tillhörande fysiska institutionen och 


verksamheter vid kemiska institutionen.  Frågan om grundutbildningens omfattning i SV har 


hanterats genom att två förslag presenterats. I ett förslag, scenario 2, etableras grundutbildning 


på avancerad nivå i måttlig omfattning. I det andra förslaget, scenario 3, följer den utbildning 


på grund- och avancerad nivå som är kopplad till verksamheterna som etableras i SV med till 


SV. 


 


Verksamhetens uppfattning när det gäller skillnaden mellan scenario 2 och 3 är mycket 


påtaglig. För lärarkollektivet är det av största vikt att miljöer för forskande och lärande är 


integrerade för ömsesidigt utbyte i linje med LUs strategiska plan. Enligt rapporten LU@SVS 


(STYR2018/654)  är studenterna kritiskt inställda till att förlägga utbildning på grundläggande 


nivå i SV. Studenterna ser problem med längre avstånd mellan lärandemiljöer, och att 


förlängningen av universitetsområdet kan försämra utbildningskvalitén, påverka möjligheten 


till utbyte mellan studenter samt försvaga möjlighet till studentinflytande. 


 


Lunds universitetsstyrelse fattade 2019-09-24 (STYR2019/1579) beslut 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” 
 


För att detta ska vara möjligt måste frågan om grundutbildningens omfattning på SV avgöras 


och styrelsen beslutade därför vid samma möte att: 


 


”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” 


 


Denna rapport utgör underlag för styrelsens beslut i juni 2020 enligt ovan.  


Bakgrundsdata. I detta avsnitt sammanfattas det arbete som professor Jan-Olle Malm utfört för 


projektgruppens räkning. Uppdraget till Malm formulerades på följande sätt:  
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”Som en del i strävan efter att skapa ett heltäckande underlag när det gäller 


grundutbildning har projektgruppen gett professor Jan-Olle Malm i uppdrag att 


kartlägga nuläget för berörda utbildningar. Uppdraget omfattar kurser, program, 


lokaler, studentgrupper, studiesociala aspekter, kårarbete och andra aspekter som kan 


aktualiseras under studiens gång. Materialet ska i förlängningen kunna ligga till grund 


för en konsekvensanalys av studentsituationen med utgångspunkt i scenario 2 (enligt 


LU@SVS-rapporten) men även när det gäller en möjlig etablering enligt scenario 3.” 


 


Resultatet sammanfattades i en rapport som står att finna via denna länk: 


https://lusciencevillage.blogg.lu.se/rapport-om-forutsattningar-och-konsekvenser-for-en-


etablering-av-grundutbildning-i-sv/. 


Här sammanfattas några väsentliga slutsatser från rapporten.  


För att uppskatta omfattningen med avseende på studenter och kurser har följande randvillkor 


använts. 


”Scenario 2 omfattar forskarutbildningskurser samt de kurser som är klassificerade som 
Avancerade kurser och som har en direkt koppling till de verksamheter som förväntas 
flytta till SVS.  


Scenario 3 omfattar alla kurser som berörs av scenario 2 samt kurser som har 
klassificeringen Grundläggande med en direkt koppling till de verksamheter som 
förväntas etablera sig i SVS.” 


 


Omfattningen av GU för de verksamheter som berörs ges i Tabell 1.  Data för läsåret 18/19 


har använts.  


 


Tabell 1. Antal helårsstudenter (HÅS) som berör av scenario 2 och 3. Inom parantes ges antal 


kurser. EIT: Elektro- och Informationsteknik. 


Scenario Fysiska Inst. Kemiska Inst. EIT Hållfasthetslära Summa 


2 65 (35) 30 (19) 5 (4) 10 (5) 110 (63) 


3 465 (85) 185 (42) 5 (4) 80 (12) 735 (143) 


 



https://lusciencevillage.blogg.lu.se/rapport-om-forutsattningar-och-konsekvenser-for-en-etablering-av-grundutbildning-i-sv/

https://lusciencevillage.blogg.lu.se/rapport-om-forutsattningar-och-konsekvenser-for-en-etablering-av-grundutbildning-i-sv/
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Med de givna randvillkoren blir alltså omfattningen, räknat i HÅS, drygt 700 om den 


grundutbildning som flyttande verksamheter bedriver idag förläggs till SV. 


De utbildningsprogram som i första hand berörs av scenario 3 är:  


• Teknisk fysik (LTH)  


• Teknisk nanovetenskap (LTH)  


• Medicin och teknik (LTH)  


• Kemiteknik (LTH) (i viss mån)  


• Kandidatprogrammet i fysik (N)  


• Mastersprogram vid berörda verksamheter 


• Ämneslärarutbildning i fysik 


• Medicinsk strålningsfysik 


LTHs utbildningar har i allmänhet en väldefinierad studiegång under de tre första åren. LTH 


har ett omfattande utbildningsuppdrag om totalt ca. 9000 studenter 


(https://www.lth.se/omlth/lth-i-korthet/) med en centraliserad enhet för schemaläggning. För att 


undersöka konsekvenserna scenario 3 har på schemaläggning, genomfördes en fullständig 


testschemaläggning för Teknisk fysiks första tre år. Teknisk fysik valdes eftersom det är en 


komplex utbildning med schematekniska problem redan idag. Följande randvillkor användes: 


 
• Förflyttning mellan LTH området och SVS får bara ske på lunchen  
• De lokaler som finns tillgängliga i SV motsvarar de lokaler som i dag finns på 


Fysicum och används för undervisning. Lokalerna på Fysicum ersätts alltså av 
likvärdiga lokaler i SV i schemaläggningen  


• Alla kurser som ges av Fysiska institutionen flyttas till tänkta lokaler i SV  
• Parallelläsning med andra program ska fungera  
• Samläsning med andra program ska fungera  


 


Med dessa randvillkor är det möjligt att generera ett fungerande schema för Teknisk fysiks 


första tre år. Noteras bör att schema normalt tillställs ansvariga lärare för synpunkter. Så har 


emellertid inte skett här; det kan alltså finnas pedagogiska eller personalrelevanta synpunkter 


på schemat. 


 


Vad gäller kandidatprogrammet i fysik är situationen mera komplex. Man har en större grad av 


valfrihet. Det går att finna kurskedjor för en typstudent som fungerar givet scenario 3, men 



https://www.lth.se/omlth/lth-i-korthet/
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valfriheten gör att schemakollisioner kan uppstå. Sådana krockar är ett känt problem, som finns 


redan idag.  


Det är att värt att notera att oavsett scenario kommer kursernas hemvist inte uteslutande att 


bestämmas av verksamhetens organisatoriska läge utan även av andra faktorer som tillgång till 


stora föresläsningsalar och laborationslokaler. Ett entydigt resultat av Malms arbete är att en 


majoritet av studenterna vid berörda utbildningar kommer, om grundläggande utbildning 


etableras i SV, att ha utbildning både på SV och nuvarande universitetsområde. Få, om ens 


några studenter, kommer alltså att ha hela sin studietid förlagd till SV. Ett antal parametrar, 


utöver de ovan nämnda kommer att avgöra hur grundutbildningen organiseras efter 


etableringen i SV. Hit hör ekonomiska förutsättningar, på vilken nivå kurserna ges och hur 


utbildningen i framtiden utvecklas och genomförs. För närvarande, under Corona-epidemin, 


bedrivs all utbildning vid LU på distans. Hur kommer detta faktum att påverka utbildningen 


vid LU framöver? På basis av ovanstående följer att ett beslut för scenario 3 i LU@SVS (all 


grundutbildning inom berörda områden etableras i SV) vore olyckligt.  


 


Arbete på fakultetsnivå. De berörda fakulteternas arbete med den framtida etableringen på SV 


har under vårterminen 2020 intensifierats. LTH har tillsatt en visionsgrupp med uppdraget att 


skapa en vision som LTH kan samlas bakom och som fungerar som ett stöd i beslutsfattande. 


Naturvetenskapliga fakulteten har tillsatt en grupp med uppdraget att leverera ett detaljerat 


underlag för hur GU ska organiseras efter en framtida etablering av viss verksamhet till SV. 


Eftersom de två institutioner som i huvudsak berörs, fysik och kemi, är gemensamma för LTH 


och naturvetenskapliga fakulteten, ger arbetet underlag för beslut i frågan på båda fakulteterna. 


Gruppen levererade sitt första delbetänkande 8/5, som tillställs styrelsen och redovisas särskilt. 


 


Ekonomiska konsekvenser. I Verksamhetsplan och resursfördelning 2020 (Dnr STYR 2019/89) 


fastställs att "etableringen av universitetet i SV är en strategiskt viktig utveckling" samt att 


"Universitetet kommer av gemensamma medel att tillföra berörda verksamheter 25 procent 


men samtidigt högst 30 mnkr av .. ökade kostnader i samband med inflyttning i nya lokaler". 


Beslutet bygger på huvudprincipen "att samtliga lokalkostnader för nya projekt faller på 


respektive brukare och ska rymmas inom tillgängliga medel hos respektive fakultet".  
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I nuläget är det fortfarande osäkert vad en etablering i SV innebär i ökade lokalkostnader. I 


rapporten LU@SVS uppskattas att en etablering kan innebära en sammanlagd ökad 


lokalkostnad på 120 mnkr per år, varav 10 mnkr uppskattas utgöra kostnader för 


utbildningslokaler. Projektgruppen tar i nuläget inte ställning till den finansiella frågan. Som 


nämnts ovan blir ekonomiska överväganden en av flera viktiga parametrar vid den framtida 


organisationen av GU på berörda fakulteter efter etablering i SV.  


 


Studentlivet vid en etablering av grundutbildning i Science Village.  


En viktig anledning till att studenter söker till Lunds universitet är dess studentliv. En etablering 


av grundutbildning i SV kommer att innebära att ytterligare en studentgrupp kommer att 


bedriva studier på flera platser i det framtida utsträckta campusområdet. Andra exempel är 


läkarstudenter och studenter vid Campus Helsingborg. Det innebär avstånd och därmed 


transport mellan undervisningslokaler. Studenterna ser en risk att det skulle kunna försvaga 


studentlivet i stort och att engagemanget i centrala Lund kan minska. En ytterligare konsekvens 


skulle också kunna vara att interaktionen mellan studenter på olika utbildningar kan påverkas 


negativt.  


 


Idag finns en svag interaktion inom undervisningen mellan studentgrupper som studerar vid 


olika fakulteter, vilket det universitetsgemensamma arbetet med det breda universitetet är 


ämnat att förbättra. Däremot så är engagemanget och utbytet stort mellan studenter som 


engagerar sig i nationer, spex och andra studentföreningar som inte är direkt knutna till en kår. 


Här ser dock studenterna en risk att interaktionen kommer att försvagas om utbildningslokaler 


har stora avstånd. En etablering med prioritering på det breda universitetet, med satsningar på 


nya och integrerade utbildningar, skulle kunna leda till en ökad andel tvärvetenskapliga studier.  


 


Studenterna menar att avståndet mellan SV och centrala Lund utgör en risk för kårarbetet.  


Studenterna ser raster som viktiga för kårarbete, rekrytering och sociala aktiviteter. Om 


grundutbildning förläggs till SV bör schema ses över för att möjliggöra längre lunchraster för 


studenter som behöver förflytta sig mellan SV och centrala Lund. En annan möjlighet vore att 


tid för studiebevakande kårverksamhet schemaläggas.  
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Nuvarande campus och SV, som ett enda sammanhängande kunskapsstråk, skulle i framtiden 


kunna utgöra en möjlighet till förbättrad rekrytering då man kan få det bästa av två världar, 


både den traditionella akademiska atmosfären och ett helt nytt kunskapsekosystem av 


internationell betydelse. En risk och konsekvensanalys baserat på möten med representanter 


från studentkårer samt kuratorskollegiet presenteras i Bilaga 1. 


 


Sammanflätning. Ett av projektgruppens uppdrag är att granska hur sammanflätning av 


forskning och utbildning ytterligare kan förbättras, oavsett scenario.  En redogörelse för detta 


arbete står att finna i Bilaga 2.  


 


Projektgruppens bedömning och förslag till beslut. Under arbetet med frågan om omfattningen 


av GU verksamhet i SV har det för projektgruppen kommit att bli allt tydligare att ett beslut 


formulerat i antal HÅS (jmf. formuleringen i projektgruppens uppdrag: ”…samt i så fall också 


omfattningen av scenario 3”) i frågan om att förlägga grundutbildning till Science Villäge av 


GU till SV skulle försvåra det framtida arbetet med Lunds universitets etablering i SV. 


 


Projektgruppen menar därför att en diskussion i termer av scenario 2 eller 3 är överspelad. En 


komplex fråga kräver ett komplext svar. Organisationen av GU på berörda fakulteter efter 


etablering av verksamhet i SV måste växa fram som en del av planeringen av den totala 


verksamheten i SV. Här spelar berörda fakulteter en central roll. Målet är att skapa en fullskalig 


akademisk miljö i SV. 


 


Projektgruppens förslag till beslut blir därför: 


• Grundutbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i SV. 


• Detaljerna i planeringen och utformningen av grundutbildningen i SV delegeras till 


berörda fakulteter. 


 


Projektgruppen genom 
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Bilaga 1. 


Risk och konsekvensanalys för att förlägga grundutbildning till Science Village. 


Under våren och hösten 2019 och i april 2020 arrangerades möten med representanter från studentkårer samt också med kuratorskollegiet för att 
diskutera risker och möjligheter med ett studentliv vid en etablering av utbildning på grundläggande nivå i SV. Nedanstående tabell är ett resultat av de 
diskussioner som förts, men är inte menat att vara uttömmande.  


Studenterna har även uttryckt att nuvarande risker som utbildningskvalitet, det breda universitetet, studenters psykiska hälsa och tillgång till 
stödfunktioner, skulle kunna öka i omfattning vid en etablering på grund av avstånd. Även om utbildningsprogram på grundläggande nivå (så som de är 
utformade idag) inte i sin helhet kommer att bedrivas i SV så är de risker som kommer till uttryck från studenterna något som bör beaktas särskilt vid en 
nyetablering.  


Risk Konsekvens Möjlig lösning Möjlighet 
Ett utdraget campus 
– det geografiska
avståndet


Rekrytering till kårerna görs främst genom 
studiesociala aktiviteter. Om inte det 
erbjuds på plats finns det en risk att 
engagemang och medlemsantal sjunker. 


Ge ökade resurser för att låta existerande 
verksamheter expandera för att kunna 
bedriva studiebevakning och erbjuda 
studiesociala aktiviteter i SV. 


Skapa förutsättningar för ett aktivt 
studentliv i SV som bidrar till engagemang i 
kårerna och dess verksamheter. (både 
bevakande och sociala). 


Ännu ett campus 
utan samhörighet till 
LU 


Samhörighetsfrågan är idag ett befintligt 
problem på existerande campus vid LU. 
Studenter i Helsingborg känner sig tex 
inte heller inkluderade i Lunds 
verksamheter och Malmös studenter är 
också långt ifrån Lunds studentliv.  


På sikt kan bristen på samhörighet till LU 
påverka alumnverksamheten. 


Ge ökade resurser för att låta existerande 
verksamheter expandera för att kunna 
bedriva studiebevakning och erbjuda 
studiesociala aktiviteter i SV. 


Planera miljön i SV för möjligheter till 
samvaro och umgänge genom pub-, kår-, 
rep- sittningslokaler, studieplatser osv. 


Skapa en välfungerande samhörighet , vi-
känsla, i SV. 


Otydlighet i vem SV 
är till för  


Om det inte kan förtydligas att detta är en 
prioriterad, nationell satsning så kommer 
det fortsatta planeringsarbetet att 
påverkas. Är det endast till för de 


Kommunikation och förankringsarbete! 
LU måste dra nytta av den nationella 
satsningen även i ämnen inom 
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verksamheter som etablerar sig i SV kan 
konsekvensen bli ökad satsning på 
utbildning för den gruppen. Inte för de 
som stannar kvar. 


utbildningar som inte är direkt berörda av 
en etablering.  


Att studenter inte 
finns inkluderade i 
planeringsprocessen  


Lokaler blir inte lämpade varken för 
sociala aktiviteter eller övrig 
kårverksamhet, vilket riskerar att påverka 
studentlivet såväl studentinflytande 
negativt.  


Studenterna får fortsatt ett inflytande i 
planeringen. 


Tillsammans med studenterna skapas 
framtida lokaler och verksamhet, väl 
anpassat efter studenternas behov 
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Bilaga 2. 


Sammanflätning av utbildning och forskning. 


 Under arbetet med visionen för Lunds universitets etablering i Science Village har flera 


representanter från olika fakulteter betonat att en etablering i SV leder till positiva förändringar 


som kommer hela universitetet till godo. Det har också uttryckts en önskan om nya strukturer 


för samarbeten och tvärvetenskapliga satsningar samt breddade och sammanflätade 


utbildningsformer. Ett grundläggande krav för sammanflätning av utbildning och forskning är 


att miljöer utformas som underlättar för möten som bidrar till sammanflätning. Men 


sammanflätning är ett begrepp som spänner vida över enbart fysiska mötesplatser. I det 


lokalprogram som planeras är det en viktig aspekt att sammanflätning mellan forskning och 


undervisning möjliggörs genom fysiska mötesplatser, men det är först och främst 


verksamhetens och ett tydligt ledarskap från ledningen som avgör förutsättningarna. Den 


granskning som projektgruppen kan göra är att peka på redan befintliga uppdrag kring 


sammanflätning vid LU samt i dokument och studier finna exempel på områden som bör 


prioriteras för en förbättrad sammanflätning. 


Sammanflätning av forskning och utbildning är ett prioriterat område i universitetets 


strategiska plan. Där framgår att ”Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer 


där det både undervisas och forskas och där meritering inom utbildning och forskning likställs”. 


I Lunds universitets strategi för nyttiggörande av MAX IV och ESS (dnr STYR 2016/1537) 


står följande: ”Genom vetenskapliga mötesplatser där erfarna forskare och anställda vid 


anläggningarna kan arbeta fram planer och utbyta erfarenheter kring anläggningarnas 


möjligheter kan nya incitamentsstrukturer växa fram. Även tvärvetenskapliga projekt bör 


främjas i dessa mötesplatser.” Och ”Fakulteterna kommer att ha olika engagemang i 


användandet av anläggningarna. Universitetet ska stimulera utveckling av forskning i 


förhållande till anläggningarna inom alla fakulteter/motsvarande och därför behöver speciella 


satsningar utvecklas riktade mot ämnesområden som idag inte har verksamhet med kopplingar 


till anläggningarna. Universitetet ska också stärka den tvärvetenskapliga forskningen om 


förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle, samt mellan teknik, vetenskap och 


företagsförnyelse genom att befintliga strukturer utnyttjas som bas för tvärvetenskapliga 
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samarbeten”. Även om ovan strategi enbart beskriver forskning så gynnas även utbildning av 


att universitetet ska stimulera utveckling av forskning i förhållande till anläggningarna. 


 


I Verksamhetsplan och resursfördelning 2020 (dnr STYR 2019/89) finner man: ”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.” 


 


Strategi för Lunds universitets profilområden 2020-2030 är ytterligare ett av Lunds universitets 


egna dokument, som förvisso i skrivande stund är ute på remiss, men framhäver hur etablerade 


satsningar (såsom profilområdena) ger goda förutsättningar för vidareutveckling av 


sammanflätning i bred bemärkelse. 


 


Genom ovan givna citat från diverse styrande dokument, framgår det således med tydlighet att 


sammanflätning av forskning och utbildning är ett område som ska prioriteras av fakulteterna. 


Det är dock svårt att finna information om vad respektive fakultet gör för att förbättra 


sammanflätningen, vilket dock inte heller är projektgruppens uppdrag. Ansvaret faller på redan 


utsedda som organ som tex utbildningsnämnden och forskningsnämnden.  


 







Delrapport från naturvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp ”Etablering vid SVS”


2020-05-08


Bakgrund. Dekanen vid naturvetenskapliga fakulteten utsåg den 3 mars 2020 en arbetsgrupp med
uppdrag att definiera fakultetens syn på universitetets framtida etablering i Science Village (SV).
Tidsramarna för arbetet ges av universitetsstyrelsens avsikt att fatta beslut om dimensioneringen av
grundutbildningen på Science Village i juni 2020 och av att styrelsen i december 2020 förväntas
besluta kring vilka verksamheter som ska flytta till Science Village i en första etapp.


Uppdraget för arbetsgruppen är att sammanställa fakultetens syn på formerna för etableringen utifrån
förutsättningen att universitetet kommer att etablera verksamhet på Science Village.


Arbetsgruppen har i uppdrag att sammanställa två betänkanden:


(a) Första delrapporten med rapporteringsdatum senast den 8 maj 2020: Rapporten ska ange
vilka grundutbildningsinslag naturvetenskapliga fakulteten vill se etablerade på Science
Village och hur utbildningslokalerna där ska utformas. Delrapporten ska anta som
förutsättning att utbildning på grundläggande nivå ska förläggas till Science Village.


(b) Andra delrapporten med rapporteringsdatum efter sommaren 2020: Rapporten ska besvara:
(i) vilka delar specifikt av fysik- och kemiinstitutionerna som fakulteten vill se etablerade på
Science Village 2030; (ii) hur en sådan flytt påverkar de verksamheter som inte flyttar; (iii) hur
verksamheten vid de institutioner som flyttar 2030, och vid hela fakulteten, ska se ut 2040
respektive 2050. Det ursprungliga rapporteringsdatumet var 9 juni 2020, men har senarelagts
med hänsyn till den rådande covid19-situationen.


Arbetsgruppens sammansättning:


Per Persson, professor, biologiska institutionen
Leif Lönnblad, professor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Joachim Schnadt, professor och prefekt, fysiska institutionen (ordförande)
Daniel Strand, universitetslektor, kemiska institutionen
Carl Alwmark, universitetslektor, geologiska institutionen
Ida Bonnevier Wallstedt och Elin Sandvik, studentrepresentanter
Mattias Sjö, doktorandrepresentant
Sven Lidin, professor och dekan, naturvetenskapliga fakulteten, adjungerad till arbetsgruppen
Maria Ovesson, utredare, kansli N, arbetsgruppens sekreterare


Syfte. Den här delrapporten redogör för arbetsgruppens överväganden och ställningstaganden kring
frågeställning (a) ovan.


Arbetsgruppens arbetssätt. Sedan mitten på mars har arbetsgruppen träffats omkring en gång per
vecka för diskussioner och för att arbeta med denna rapport. Därutöver har arbetsgruppen organiserat
två fokusgrupper, en för fysik och en för kemi, för att inhämta de berörda institutionernas och
studentorganisationernas inställning till en flytt av grundutbildning till SV. I fokusgruppen fysik har
också företrädare för enheten för medicinsk strålningsfysik och matematikcentrum hörts. En
sammanställning av de olika utgångspunkterna som framkom under fokusgruppernas arbete finns
beskrivna i en bilaga till denna rapport. Fokusgruppernas ställningstaganden utgjorde sedan underlag
för de fortsatta diskussionerna i arbetsgruppen som mynnat ut i denna delrapport.
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Fokusgruppen i fysik har följande medlemmar: Anders Irbäck (fram till 30 april 2020 prefekt
institutionen för astronomi och teoretisk fysik), Joachim Schnadt (prefekt fysiska institutionen), Johan
Rathsman (bitr. prefekt och studierektor GU på institutionen för astronomi och teoretisk fysik), Martin
Magnusson (bitr. prefekt med GU ansvar på fysiska institutionen), Charlotta Nilsson (studierektor
fysiska institutionen), Ida Bonnevier Wallstedt (ordförande LUNA), en representant för studierådet i
fysik GLuFS, Mattias Sjö (naturvetenskapliga doktorandrådet) Leif Lönnblad (institutionen för
astronomi och teoretisk fysik).


Fokusgruppen i kemi har följande medlemmar: Daniel Strand (kemiska institutionen), Leif Bülow
(prefekt kemiska institutionen), Sophie Manner (studierektor kemiska institutionen, Ida Bonnevier
Wallstedt och Elin Sandvik (LUNA). Synpunkter har inkommit också från Camille Garcia
(naturvetenskapliga doktorandrådet).


Avgränsning. Denna rapport återger ett antal ställningstaganden som de olika parterna som har varit
involverade i arbetet har gjort; dessa parter är: de olika institutionerna (fysiska institutionen,
institutionen för astronomi och teoretisk fysik, kemiska institutionen; därutöver har det inhämtats
ställningstaganden från matematikcentrum och enheten för medicinsk strålningsfysik),
studentorganisationerna (naturvetarkåren LUNA, studierådet i fysik GLuFS) och naturvetenskapliga
doktorandrådet. Institutionernas ställningstaganden omfattar inte deras studenters uppfattningar.


Övergripande överväganden


Allmänt:


Universitetsstyrelsen har tidigare fattat ett beslut att stora delar av fysiska institutionen samt
åtminstone vissa delar av kemiska institutionen ska flytta till Brunnshög (se universitetsstyrelsens
protokoll från sammanträdet den 14 december 2018). Därmed är det främst dessa två institutioner,
båda med omfattande verksamhet på naturvetenskapliga fakulteten och på Lunds tekniska högskola,
som är direkt berörda av en etablering i Science Village. I detta scenario är även institutionen för
astronomi och teoretisk fysik direkt berörd av etableringen, då fysiska institutionen och institutionen
för astronomi och teoretisk fysik tillsammans ansvarar för de gemensamma delarna av
grundutbildningen i fysik, teoretisk fysik och astronomi vid naturvetenskapliga fakulteten.
Grundutbildningen i sig är självfallet direkt berörd av en flytt av institutioner eller delar av
institutioner. Därför är det viktigt att dessa tre institutioners samt studentorganisationernas
ställningstaganden blir tydliga.


Arbetsgruppen har i nuläget inte behandlat frågor som rör verksamheter vid LTH. Vi vill
uppmärksamma att omfattande verksamheter på LTH kommer att vara direkt berörda av en etablering
av verksamheter som tillhör naturvetenskapliga fakulteten i SV. Detta gäller främst fysiska
institutionens och kemiska institutionens verksamheter på LTH, men även institutionerna för
kemiteknik och livsmedelsteknik. En samordning av gruppens arbete med LTHs motsvarighet behövs
och kommer att ske under det fortsätta arbetets gång i arbetsgruppen. Rapportering kommer att ske
i andra delrapporten.


Den tydligaste knäckfrågan som framkom under arbetets gång är huruvida det anses önskvärt att
universitetet etablerar en storskalig universitetsmiljö vid SV. Utan en sådan universitetsmiljö, där t ex
hela KILU, hela fysiska institutionen och andra institutioner flyttar sin verksamhet, inklusive sin
grundutbildning, är varken fysik eller kemi beredda att flytta mer än några enstaka laboratoriemiljöer
till SVS.


Att göra uttalanden om en eventuell etablering av en universitetsmiljö vid SV ligger inte inom denna
arbetsgrupps mandat, och det råder inte heller någon konsensus i gruppen om huruvida detta är ett







önskvärt scenario. Istället utgick gruppen ifrån att om sådana planer tydliggörs av universitetet,
kommer etableringen ske etappvis. I en första etapp kan då fysiska institutionen kan tänka sig att flytta
i sin helhet, emedan det för KILU då kommer att vara aktuellt med en flytt för ett par avdelningar.
Utan sådana tydliga planer, en klar målbeskrivning av vad en flytt skall uppnå och en strategi för hur
etableringen ska finansieras, från universitetet ser arbetsgruppen inte möjlighet för en nämnvärd
etablering vid SV. Därför koncentrerade arbetsgruppen sig på att utreda vilken grundutbildning som i
en första etapp kan vara aktuell att förläggas till SV ifall universitetet tydligt markerar en avsikt att på
längre sikt etablera en storskalig universitetsmiljö där.


Arbetsgruppens ställningstaganden


Oavsett hur universitetets långsiktiga planer för en etablering vid SVS kommer att se ut, gör
arbetsgruppen gör följande principiella ställningstaganden med hänsyn till en etablering av
naturvetenskapliga fakulteten i SV:


· Den styrande principen är att grundutbildning och forskning skall vara nära sammanflätade,
och det är en styrande princip även efter en etablering av naturvetenskapliga fakulteten i SV.


· Vi vill se ett sammanhållet campus med rörlighet mellan universitetets olika delar och
verksamheter.


Inom arbetsgruppen finns det dock skilda uppfattningar kring vad begreppen ”sammanflätning och
utbildning och forskning” och ”ett sammanhållet campus” innebär, se nedan.


I scenariot med en etablering av en universitetsmiljö på längre sikt skulle en första etapp i huvudsak
röra grundutbildningen i fysik. Med hänsyn till grundutbildningen i fysik gör arbetsgruppen följande
ställningstaganden:


· Fysiska institutionen och institutionen för astronomi och teoretisk fysik har ett gemensamt
ansvar för grundutbildningen i fysik på naturvetenskapliga fakulteten.


· Genom hela utbildningen ska det på sikt finnas kapacitet att föreläsa för och undervisa hela
studentårskullar i fysik både på Sölvegatan och Science Village.


En förväntad flytt av avdelningen för Kemisk fysik och nCHREM från Sölvegatan till Brunnshög i en
första etapp har en begränsad påverkan på grundutbildningen. Med hänsyn till grundutbildningen i
kemi gör arbetsgruppen följande ställningstaganden:


· Undervisningen vid KILU bör fortgå på Sölvegatan tills KILU har en avsevärd verksamhet i SV.


· Om LU presenterar en strategi för en fullskalig universitetsmiljö i SV kommer ytterligare ställ-
ningstaganden behövas.


Skilda uppfattningar inom arbetsgruppen


Det ska noteras att det inom arbetsgruppen finns skilda meningar om hur sammanflätningen kan
åstadkommas samt om huruvida ett campus som sträcker sig ända ut till Brunnshög kan kallas
sammanhållet. Detta redovisas i appendixet med de olika institutionernas och
studentorganisationernas utgångspunkter.


Arbetsgruppen noterar vidare att det ännu inte finns någon klar samsyn mellan fysiska institutionen,
institutionen för astronomi och teoretisk fysik (ATF) och studentorganisationerna hur
grundutbildningen i fysik kommer att organiseras ifall fysiska institutionen flyttar till SV i en första
etableringsetapp. Fysiska institutionen utgår ifrån att alla kurser de ansvarar för ska ges vid SV. För
ATF är det inte aktuellt med en flytt till SV, och de föredrar att undervisningen åtminstone i början av
utbildningen är koncentrerad till Sölvegatan. Även studenterna vill att undervisningen åtminstone i







början av utbildningen är koncentrerad till Sölvegatan för att värna sin anknytning till universitetet
som helhet. I bilagan nedan utvecklar de olika parterna sin syn på detta.


Slutsatser


Arbetsgruppen gör ovanstående ställningstaganden angående vilka grundutbildningsinslag
naturvetenskapliga fakulteten vill se etablerade på Science Village och hur utbildningslokalerna i
Science Village ska utformas:


1. Med hänsyn till etableringens första etapp och frågeställning (a) ovan anser vi att det
ska finnas kapacitet att föreläsa för och undervisa hela studentårskullar i fysik i
adekvata och moderna undervisningslokaler både i Science Village och på Sölvegatan.


2. Det är lämpligare att avstå från ett beslut om en etablering i SV (bortom enstaka
laboratoriemiljöer enligt ovan) om det inte finns en långsiktig plan för hur etableringen
ska se ut och vad den ska åstadkomma.


3. Gruppen kan idag inte samlas kring en gemensam plan för vilka delar av
fysikutbildningen som ska ligga i SV, då skillnaderna i synsätt är för stora.


Appendix


De olika parters ställningstaganden


Nedanför finns de olika parternas ställningstaganden. Ställningstaganden som gjorts av fysiska
institutionen, institutionen för astronomi och teoretisk fysik och kemiska institutionen omfattar inte
student- och doktorandorganisationernas (inkl. studieråden i fysik och kemi) ställningstaganden.


Fysiska institutionen:


Fysiska institutionen anser att Lunds universitets etablering i SV har en mycket stor potential att
möjliggöra en universitetsmiljö för utbildning och forskning i världsklass. En sådan miljö har förmågan
att skapa utbildnings- och forskningsmiljöer som kopplar till varandra genom spontana och planerade
möten. Miljön erbjuder toppmoderna och ändamålsenliga lokaler för utbildnings- och
forskningsverksamheten, oavsett om den är av laborativ, teoriutvecklings- eller modelleringsart. Den
är synlig i ett nationellt och internationellt perspektiv och attraherar studenter från hela Sverige och
hela världen och universitetslärare och forskare av internationell rang. En etablering drivs inte främst
av närheten till MAX IV och ESS – närheten finns redan idag och utvecklas organiskt – men
gångavståndet till MAX IV och ESS blir en extra bonus och leder till en ytterligare förbättring av
samarbetet mellan universitetet och de två stora forskningsanläggningarna.


Fysiska institutionen har dock klargjort att det måste finnas ett tydligt mål att en fullskalig
universitetsmiljö i SV utvecklas inom överskådlig framtid. Denna universitetsmiljö behöver omfatta en
fullskalig utbildningsverksamhet på alla nivåer såväl som forskningsverksamhet, om fysiska
institutionen ska vara villig att etablera sig i SV bortom enstaka laboratoriemiljöer såsom Lund Nano
Lab. Miljön måste omfatta andra verksamheter än bara fysiska institutionens, och andra institutioner
behöver etablera sig i SV. Det innebär att det redan i nuläget krävs en tydlig viljeyttring från Lunds
universitet och en konkret plan för hur detta ska uppnås. En sådan plan måste omfatta en strategi för
en hållbar finansiering av etableringen eftersom verksamheterna som flyttar till SV inte själva kommer
att kunna bekosta hela eller ens en övervägande del av etableringen. Fysiska institutionen är
medveten om att en sådan fullskalig universitetsmiljö inte kommer att finnas i SV när de första
flyttetapperna till Brunnshög sker, men fysiska institutionen menar att en universitetsmiljö måste
utvecklas i SV inom en överskådlig framtid efter de första flyttetapperna, t ex inom 12 år fr o m nu och
helst snabbare.







Under förutsättning att Lunds universitet tydligt tar ställning enligt ovan är fysiska institutionen positiv
till att institutionens verksamhet förläggs till SV under etableringens första etapper. Utan dessa
förutsättningar står fysiska institutionen däremot inte till förfogande för en etablering i SV som
omfattar mer än några enstaka laboratoriemiljöer ur institutionens verksamhet.


Om fysiska institutionen flyttar till SV utgår institutionen ifrån att kurserna i institutionens regi
kommer att ges i SV. I SV behöver därför finnas lokaler för en fullskalig undervisning på grundnivå såväl
som på avancerad nivå, omfattande alla undervisningsformer. Dessa lokaler bör planeras och byggas
så att ett samutnyttjande blir möjligt för de verksamheter som flyttar till SVS i etableringens första
etapp och med de verksamheter som flyttar till SV i senare etapper.


Institutionen för astronomi och teoretisk fysik (ATF):


ATF anser att institutionens verksamhet ska förbli på Sölvegatan i de nuvarande lokalerna i
Astronomihuset och på Fysicum. Ifall fysiska institutionen flyttar till SV, medan ATF blir kvar på
Sölvegatan, kommer institutionen behöva ta över ytterligare undervisningslokaler på Fysicum för att
kunna bedriva grundkurser och avancerade kurser i alla undervisningsformer.


ATF vill se ett sammanhållet campus så att studenterna kan ta del av universitetsmiljöns alla
verksamheter och fasetter. Vidare vill ATF se att det finns en stark forskningsanknytning i hela
grundutbildningen, men att kopplingen till de olika forskningsmiljöerna ökar efter hand.


ATF anser inte att skapandet av en ny fullskalig universitetsmiljö vid SV liknande det s.k. Scenario 4 är
önskvärd. En sådan uppsplittring av campus skulle inte gynna undervisningen, och skulle vara direkt
skadlig för institutionens forskningssamarbeten som sträcker sig över flera fakulteter.


Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU):


Prefekten har i olika sammanhang lyft frågeställningarna kring flytt av KILUs grundutbildning och
forskning från Sölvegatan till Brunnshög och inhämtat synpunkter från medarbetare, styrelsen och
avdelningsföreståndarna vid KILU. En slutsats är att det för närvarande inte råder någon enighet eller
samsyn kring en flytt. Bidragande orsaker är osäkerheten kring ekonomiska frågor och hur
kvarvarande enheter på Sölvegatan påverkas under och efter en eventuell flytt.


Inom vissa delar av institutionen ser man dock en stor potential med en samlad flytt av KILU och
möjligheten att förnya organisationen som helhet. En del av detta ställningstagande är grundat i synen
på att verksamhet i direkt anslutning till MAX IV och ESS underlättar en organisk utveckling av
forskning på KILU som utnyttjar anläggningarnas unika potential. KILU delar vidare fysiska
institutionens syn på möjligheterna med att skapa en universitetsmiljö på Brunnshög och ser detta
som en förutsättning för en eventuell framtida storskalig flytt.


Det finns för närvarande ett uttalat intresse av att utveckla en gemensam vision för KILU där
Brunnshög är en komponent av flera. Denna vision bör utvecklas tillsammans med LTHs institutioner
för livsmedelsteknik och kemiteknik samt med speciellt institutionerna för fysik och biologi samt med
NanoLund. Den nuvarande målsättningen med visionsarbetet är att det om möjligt ska vara färdigt i
ett första steg vid årsskiftet 2020. KILUs syn är att universitetsstyrelsen inte bör fatta detaljerade
beslut kring flytt av större delar av KILUs verksamhet till Brunnshög innan förankringsarbetet är
genomfört på KILU. KILU önskar även att universitetsstyrelsen tar fram en övergripande strategisk plan
för Brunnshög som tydliggör vad LU vill uppnå genom en etablering.


Med avseende på flytt av grundutbildning anser KILU att den styrande principen skall vara en nära
koppling mellan forskning och grundutbildning. Av kvalitetsskäl anser KILU därför att verksamhet som
flyttar till Brunnshög också ska bedriva sin grundutbildningsverksamhet där. Med ett tidsperspektiv
på 5–7 år ser KILU en möjlig flytt av avdelningen för Kemisk fysik och mikroskopiverksamheten på







nCHREM eftersom vi ser en naturlig koppling till den forskningsverksamhet som pågår i fysik. Konkret
betyder detta enbart en mindre flytt av grundutbildning då dessa verksamheter inte är
undervisningstunga.


Student- och doktorandorganisationerna:


LUNA:


Studenterna har gett sin syn på flytten genom två olika organisationer, eller snarare två delar av
samma organisation: LUNA och GLuFS. LUNA (Lunds naturvetarkår) är studentkåren som
utbildningsbevakar över hela fakulteten, medan GLuFS är ett av studieråden som tillhör LUNA, och
specifikt utbildningsbevakar på fysiska institutionen, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
samt enheten för medicinsk strålningsfysik.


LUNA anser att en storskalig flytt till Science Village hade varit sämre för studenterna än en flytt i
mindre skala. Den första och främsta anledningen till detta är att de anser att utbildningskvaliteten
riskerar påverkas av en alltför snabbt genomförd storskalig flytt. LUNA anser att för att utbildning ska
kunna ges med bibehållen kvalitet på Science Village måste den ha en stark anknytning till forskning
som är relevant genom utbildningens gång, såväl som kontakt med annan verksamhet på fakulteten,
och det är svårt att i nuläget avgöra om och hur detta kan gå till, eftersom så pass lite faktiskt är
bestämt om flytten. LUNA anser, på samma spår, att gedigen planering av utbildning på Science Village
måste hinna ske, och med tanke på att så mycket annat fortfarande inte är bestämt när det kommer
till flytten (vilka forskningsverksamheter som ska flytta, etc.), är det svårt att veta hur mycket tid det
kommer finnas för att planera för en utbildning på Science Village när vi väl har all nödvändig
information. LUNA anser också att samordningen av utbildningen måste kunna vara smidig vid en flytt
för att inte kvaliteten ska påverkas.


GLuFS:


GLuFS poängterar att de vill ha en högklassig utbildning för studenterna, i alla aspekter. Relevant
utbildning ska genomföras på både Sölvegatan och Brunnshög. Det är viktigt att det alltid finns goda
möjligheter för studieövervakning och sociala kontakter för studenterna, var undervisningen än sker.


Naturevetenskapliga doktorandrådet (NDR):


NDR betonar vikten av en sammanhållen miljö, där inte någon del isoleras och där kontakterna inte
tappas. NDR ställer sig tveksam att en flytt av grundutbildningen till SV är det bästa för undervisningen.
Synen på en flytt av mer avancerade kurser, liksom synen på en omfattande flytt av institutioner och
forskningsanläggningar, är mer positiv. Doktorandernas syn angånde SV är inte entydig, och många
doktorander har inte tagit ställning. Om forskning och utbildning sker på olika platser (antingen
permanent eller som en etapp i en storskalig flytt), understryker NDR vikten av att det finns
kontorsplatser på utbildningsplatsen och goda transportmöjligheter för alla lärare, och att
doktorander och SI-instruktörer ses som en integrerad del av lärarkåren i denna fråga.


Andra institutioner:


Synpunkter har inhämtats från matematikcentrum och enheten för medicinsk strålningsfysik (MSF).
Var grundkurserna i fysik inom den naturvetenskapliga kandidatutbildningen i fysik är förlagda spelar
inte någon större roll för MSFs eller matematikcentrums verksamhet. Matematikcentrum har gett
uttryck för att de ser gärna att grundkurserna är kvar på Sölvegatan om det finns ett val.
Matematikcentrum tror att det är bättre för studenternas sammanhållning att behålla
grundutbildningen koncentrerad geografiskt och att det blir det enklare med schemaläggning. Håller
man fast vid att en tidsmässigt uppdelad undervisning (i stället för parallell undervisning) så utgör en
flytt av grundkurser till SV inget problem.







Definitioner


Som framkommer ovan finns det olika uppfattningar kring begreppen ”sammanflätning av
grundutbildning och forskning” och ”ett sammanhållet campus”. Nedanför belyses dessa olika
uppfattningar.


Vad menar vi med ”sammanflätning av grundutbildning och forskning”?


· ATF anser att i de mer grundläggande kurserna består den viktigaste forskningsanknytningen
i att ha lärare som är aktiva forskare, att innehållet i kurserna kopplas till pågående forskning
vid LU och att laborationer sker med modern utrustning och där så är möjligt kopplas till
forskningen. ATF ser det som naturligt att studenternas integrering i de olika
forskningsmiljöerna vid Sölvegatan och på Science Village ökar efterhand i utbildningen så att
man vid kandidatarbetet är integrerad i en forskningsgrupp.


· Fysiska institutionen anser att vi måste stärka forskningsanknytningen under hela
grundutbildningen och att den ska vara stark från studiernas första termin. Det gäller såväl
kandidatutbildningen i fysik som civilingenjörsutbildningarnas fysikkurser.


· Studenterna anser att sammanflätning av grundutbildning och forskning innebär att relevant
forskning är närvarande i studenternas utbildning genom hela utbildningens gång.
Studenterna menar att det är viktigt att från början i utbildningen få insyn i olika typer av
forskning, och menar därför att grundutbildningen i fysik gynnas av att till stor del förbli på
Sölvegatan, tillsammans med en stor del av forskningen.


Vad menar vi när vi säger ”ett sammanhållet campus”?


· Fysiska institutionen menar att campus kommer att sträcka sig från centrala staden till SV tack
vare spårvägen och annan utveckling.


· ATF avser med campus den del av Lund inom vilken det idag är lätt att röra sig mellan olika
institutioner, studentboenden och andra studierelaterade verksamheter som nationer och
kårhus. Rent geografiskt svarar detta mot området från centrala staden till Sölvegatan/LTH,
men kan knappast på ett naturligt sätt fortsätta på andra sidan E22. ATF menar också att för
att en campusmiljö ska kunna skapas behövs det fler ämnen än fysik och kemi, såsom medicin
och biologi. Den nuvarande närheten till matematik, datavetenskap, humlab, etc. blir också
svår att ersätta.


· Enligt LUNA och GLuFS är ett campus är ett sammanhållet område där kommunikation och
rörelse kan ske utan större hinder mellan områdets olika delar. Studenterna betonar också att
universitetets arbete med att vara brett, med goda möjligheter för studenter att studera över
institutions- och fakultetsgränser, försvåras av att studenter flyttas långt från den centrala
campusmiljön.
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Avdelning Planer ing 
Tim Ekberg 


Revidering av arbetsordning för riskutskottet vid Lunds universitet 


Bakgrund 
Riskutskottet har inrättats av universitetsstyrelsen och ska delta i beredningen av 
den universitetsövergripande riskvärderingen samt i arbetet med den övergripande 
omvärldsbevakningen. Riskutskottets arbetsordning och Lunds universitets 
arbetsordning behöver stämma överens. Riskutskottets arbetsordning och Ramverk 
för interns styrning och kontroll vid Lunds universitet, med inriktning på 
riskarbetet (STYR 2019/1013) behöver även de stämma överens. För att 
möjliggöra detta behöver arbetsordningen för riskutskottet revideras. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen beslutar 


- att ändra arbetsordningen för riskutskottet enligt bilaga.


2020-06-12 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr STYR 2020/889 


Förslag till beslut 
Bilaga 7
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Rektor  


Arbetsordning för riskutskott vid Lunds universitet 


Bakgrund och syfte. 
Riskutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ inför 
ställningstagande om universitetets övergripande riskhantering inom ramen för den 
interna styrningen och kontrollen. Riskutskottet ska även verka för förståelse och 
medvetenhet inom universitetet för övergripande risker.  


Detta beslut ersätter Arbetsordning för riskutskott vid Lunds universitet (Dnr 
STYR 2018/754). 


Syftet med utskottet är att det ska tillse att processen för intern styrning och 
kontroll är effektiv, pålitlig samt är en del av verksamhetsstyrningen och att den 
ger universitetsstyrelsen goda förutsättningar att bedöma den interna styrningen 
och kontrollen vid Lunds universitet. 


Sammansättning och arbetsuppgifter 
Riskutskottet ska bestå av rektor eller prorektor samt 3–4 ledamöter från 
universitetsstyrelsen, varav följande två ledamöter ska ingå: styrelsens ordförande 
och en studentrepresentant. Därutöver ska en representant för 
personalorganisationerna ingå. 


Styrelsens ordförande är ordförande i riskutskottet. Utskottet ska inom sig utse en 
ledamot som leder utskottets sammanträde då ordförande ej kan närvara. 


Lunds universitets studentkårer (LUS) och personalorganisationerna ska årligen 
utse en representant, vilket meddelas till ordförande och avdelning Planering. 


Avdelning Planering utgör sekretariat och planeringschefen, eller den 
planeringschefen utser i sitt ställe, har närvaro- och yttranderätt vid utskottets 
sammanträden. Utskottet har rätt att kalla tjänstemän vid universitetet tillsina 
sammanträden. 


Utskottet sammanträder vid behov och företrädesvis i anslutning till 
universitetsstyrelsens sammanträde. 


Riskutskottet ska 


- delta i den årliga beredningen av universitetsstyrelsens beslut om intern
styrning och kontroll samt rådge universitetsstyrelsen om huruvida 
riskhanteringen är ändamålsenlig 


2020-06-12 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr STYR 2020/889 


Bilaga, reviderad arbetsordning 
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- i samråd med rektor identifiera risker som är lämpliga att hantera 
gemensamt inom universitetet 


- förbereda universitetsstyrelsens beslut om fastställande av övergripande 
risker 


- förbereda universitetsstyrelsens beslut om bedömning av intern styrning 
och kontroll vid universitetet 


- regelbundet följa upp processen för intern styrning och kontroll och vid 
behov informera universitetsstyrelsen om brister och problem med 
processen som eventuellt uppdagas samt föreslå universitetsstyrelsen 
åtgärder för att förbättra processen 


- bereda omvärldsbevakning på uppdrag av universitetsstyrelsen 


- ha beredskap att genomföra omvärldsanalyser på uppdrag av 
universitetsstyrelsen  


- regelbundet informera internrevisionen vid Lunds universitets om 
utskottets arbete 


 





		Missiv förslag till beslut US 200612

		Förslag till beslut arbetsordning RiU
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Styrelsen 


Utseende av ledamöter till universitetsstyrelsens 
revisionsutskott 


Bakgrund  
Revisionsutskottet ska enligt sin arbetsordning bestå av minst tre oberoende 
ledamöter, varav minst en studentrepresentant. Revisionsutskottet har dock normalt 
fyra oberoende ledamöter, varav en studentrepresentant. Denna sammansättning 
bedöms som väl fungerande.  


Mandatperioden i revisionsutskottet för nuvarande oberoende ledamoten Wanja 
Lundby-Wedin har löpt till och med den 30 april 2020. Revisionsutskottet föreslår 
att mandatperioden förlängs till och med den 30 april 2023.  


Mandatperioden i revisionsutskottet för den oberoende ledamoten Anna Stellinger 
löpte till och med den 30 april 2020. Revisionsutskottet föreslår att Gudrun 
Antemar utses som ny oberoende ledamot i revisionsutskottet från och med den 1 
maj 2020 till och med den 30 april 2023. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


att utse Wanja Lundby-Wedin som ledamot i revisionsutskottet för tiden den 1 maj 
2020 till och med den 30 april 2023. 


att utse Gudrun Antemar som ledamot i revisionsutskottet för tiden den 1 maj 2020 
till och med den 30 april 2023. 


2020-06-12 Dnr STYR 2020/986 


Förslag till beslut 
Bilaga 9








 
 
 
 
 
 
 
 


Sekt ionen Ekonomi 
 


 
Ekonomiskt utfall per den 30 april 2020 


 
 
 
 


Sammanfattning 
 


• Lunds universitet redovisar per den 30 april 2020 ett 
underskott på 148 mnkr, att jämföra med ett budgeterat 
överskott på 13 mnkr för perioden.  
 


• Budgeterat resultat för 2020 visar på ett överskott på 39 
mnkr fördelat på 9 mnkr inom utbildning och 30 mnkr inom 
forskning. 


 
• På grund av den rådande pandemin finns mycket stora 


osäkerhetsfaktorer. Universitetet har i detta bokslut därför 
valt att inte redovisa en ekonomisk prognos. Universitetet 
återkomma med det vid kommande tertialrapport. 


 
• Externa bidragsinkomster uppgår till 1 146 mnkr för 


perioden vilket är en ökning med 48 mnkr, eller 4 procent, 
jämfört med samma period föregående år. De externa 
bidragen omfattar forskningsbidrag från forskningsråden och 
övriga givare.  


 
• I april 2020 hade Lunds universitet 8 226 anställda (7 967 


exklusive helt tjänstlediga eller frånvarande), vilka 
tillsammans motsvarade 7 072 heltidsekvivalenter. Det är en 
ökning med 20 heltidsekvivalenter jämfört med december 
2019 och en ökning med 259 heltidsekvivalenter jämfört 
med april 2019. 
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 2 
Resultat per den 30 april 2020 


Lunds universitet redovisar per den 30 april 2020 ett underskott på 148 mnkr att jämföra 
med ett budgeterat överskott på 13 mnkr för perioden. 


 


Periodens intäkter visar på en avvikelse mot budget på 39 mnkr medan kostnadssidan visar 
en avvikelse på 122 mnkr mot budget vilket ger en total avvikelse på 161 mnkr.  


Utfallet för avgifter efter april är 19 mnkr lägre än budget medan bidragen är 31 mnkr 
högre än budget.  


Personalkostnaderna visar ett utfall som är 146 mnkr högre än budget för perioden. 
Avvikelsen förklaras dels av bokföring av semesterlönekostnader samt ökade 
pensionskostnader.  


Semesterlönekostnaderna beräknas per den 30 april påverka utfallet negativt med ungefär 
100 mnkr men förväntas visa ett nollresultat i årsbokslutet.  


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 2021.  


Värt att notera är att kostnader för löner (exklusive lönebikostnader) ligger 46 mnkr under 
budget efter tertial 1 medan kostnader för arvoden ligger 10 mnkr över budget. Planerade 
anställningar som inte realiserats i tid på grund av pandemin anges som en av 
anledningarna till detta.  


Driftskostnaderna är 19 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. Även kostnader för resor, konferenser och liknande är lägre än 
normalt med anledning av pandemin. 


Lokalkostnaderna understiger budget med 5 mnkr. Hyreskostnaderna ligger 28 mnkr under 
budget medan övriga lokalkostnader som el, bränsle med mera överstiger budget med 23 
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 29 mnkr på grund av ett större 
negativt utfall på finansiella intäkterna. I samband med bokslutet för 2019 bokades en post 
på drygt 28 mnkr som avsåg övervärdet (differensen mellan marknadsvärdet och det 
bokförda värdet) i portföljen. I samband med att nytt år startar ombokas detta belopp. Ett 
nytt belopp bokas upp i bokslutet utifrån hur värdet på portföljen är vid den tidpunkten. 
Sedan några år tillbaka görs denna marknadsvärdering av portföljen och ger vissa år stora 
utslag i redovisningen (beroende på utveckling av börsen).  


 


Utfall Budget Avvikelse Utfall
2020-04-30 2020-04-30 mot budget 2019-04-30


Intäkter 3 005 3 044 -39 2 934
Kostnader 3 153 3 031 122 3 049
Resultat -148 13 -161 -115


Budgeten redovisas i tolftedelar







 
 3 
Resultat för utbildning och forskning 


 


Resultatet för utbildning visar ett underskott på 41 mnkr vilket är 44 mnkr under budget. 
De flesta fakulteterna ligger nära sin budget, det är främst Tekniska kostnadsställen som 
visar ett underskott på 65 mnkr medan bland annat Medicin och gemensam förvaltning 
visar på överskott, 16 mnkr respektive 5 mnkr.  
 
Verksamhetsgrenen forskning visar ett underskott på 107 mnkr vilket är 117 mnkr lägre än 
budget för perioden. Även här sticker Tekniska kostnadsställen ut med ett underskott på 
112 mnkr. Även Medicin och HT visar underskott på 16 mnkr respektive 13 mnkr. 


Resultat per fakultet 


 


 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall
verksamhetsgren (mnkr) 2020-04-30 2020-04-30 mot budget 2019-04-30
Utbildning -41 3 -44 -21
Forskning -107 10 -117 -95
Totalt -148 13 -161 -115


Budgeten redovisas i tolftedelar


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
resultat per fakultet 2020-04-30 2020-04-30 2019-04-30
EHL -1 -1 0 -7 6
Humaniora, teologi 8 8 0 9 -1
Juridik 1 -1 2 2 -2
Konst, musik, teater 6 0 7 6 1
LTH -9 -9 0 -15 6
Medicin 0 -1 1 5 -5
Natur 1 -5 6 -1 2
Samhällsvetenskap 5 0 5 5 0
USV 1 -1 2 0 1
LUKOM 1 0 1 1 1
MAX IV-laboratoriet 10 0 10 -4 14
Gemensam förvaltning 13 -3 16 12 1
Tekniska kst -177 2 -179 -123 -54
Övriga verksamheter    1) -8 -6 -3 -5 -3
Justeringspost budget centralt 0 29 -29 0 0
Summa           2) -148 13 -161 -115 -33
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Campus Hbg,  Lunds universitets Bibliotek
2) Fakultetens resultat ej internelimnerat
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Flera av fakulteterna visar ett resultat som ligger nära noll. Tekniska kostnadsställen 
redovisar den största avvikelsen mot budget med ett underskott på 177 mnkr, vilket är 179 
mnkr lägre än budget. Underskottet beror på centrala bokslutsposter, bland annat 
semesterlönekostnader och högre kostnader än förväntat för premiepensioner, som 
förväntas jämna ut sig under året. Gemensam förvaltning och MAX IV visar på överskott. 
Fakulteternas resultat kommenteras närmre under avsnittet Kommentrarer per fakultet. 


 


  


 


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet 2020-04-30 2020-04-30 2019-04-30
EHL -2 -1 -1 -4 3
Humaniora, teologi 0 0 0 -1 1
Juridik 1 -1 1 0 0
Konst, musik, teater 0 0 1 4 -3
LTH 4 2 2 -10 14
Medicin 16 1 14 10 5
Natur 3 0 3 3 0
Samhällsvetenskap 1 0 1 -1 2
USV 0 0 0 -1 1
LUKOM 1 0 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 5 -1 6 7 -2
Tekniska kst -65 -2 -63 -26 -39
Övriga verksamheter    -3 -2 -1 -2 -1
Justeringspost budget centralt 0 8 -8 0 0
Summa -41 3 -44 -21 -20


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resutat Förändring
Resultat per fakultet 2020-04-30 2020-04-30 2019-04-30
EHL 0 0 0 -3 4
Humaniora, teologi 8 8 0 10 -2
Juridik 0 0 1 2 -2
Konst, musik, teater 6 0 6 2 4
LTH -13 -11 -2 -5 -8
Medicin -16 -2 -13 -6 -10
Natur -2 -4 3 -3 1
Samhällsvetenskap 5 0 5 6 -1
USV 1 -1 2 1 0
LUKOM 1 0 1 1 0
MAX IV-laboratoriet 10 0 10 -4 14
Gemensam förvaltning 8 -2 10 4 4
Tekniska kst -112 4 -116 -97 -15
Övriga verksamheter    -5 -4 -1 -3 -2
Justeringspost budget centralt 0 22 -22 0 0
Summa -107 10 -117 -95 -13







 
 5 
Externa bidrag 


Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 april uppgår 
till 1 146 mnkr, en ökning med 48 mnkr jämfört med samma period 2019.  


 


Största bidragsinkomsterna för årets fyra första månader visar Medicinska fakulteten med 
404 mnkr, LTH 244 mnkr och MAX IV 200 mnkr.  


De flesta fakulteter visar på en ökning av bidragsinkomsterna jämfört med samma period 
föregående år och de största ökningarna återfinns hos Medicinska fakulteten och MAX IV, 
29 mnkr respektive 44 mnkr.  


Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer och den del som inte 
förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas som 
oförbrukade bidrag. Per den 30 april 2020 uppgår oförbrukade bidrag till 4 151 mnkr, en 
ökning med 93 mnkr sedan årsskiftet och 169 mnkr sedan april 2019. Av de oförbrukade 
bidragen svarar MAX IV-laboratoriet för 1 230 mnkr och Medicinska fakulteten för 1 249 
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 2020-04-30 2019-04-30 Förändring
Vetenskapsrådet 312 290 22
Knut & Alice Wallenberg stf 74 103 -29
EU 63 98 -35
Universitet och Högskolor 53 9 44
FORMAS 52 60 -8
Cancerfonden 47 23 24
Novo Nordisk Fonden 43 0 43
STEM, Statens energimyndighet 39 19 20
Summa 683 602 81


Totala bidragsinkomster 1 146 1 098 48
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Personal 


I april 2020 hade universitetet total 8 226 månadsavlönade anställda, inklusive helt 
tjänstlediga/frånvarande (7 967 exkl. tjänstlediga/frånvarande), vilka tillsammans 
motsvarade 7 072 heltidsekvivalenter (HTE). Jämfört med december 2019 innebär detta en 
ökning med motsvarande 20 HTE. I en jämförelse med april 2019 är motsvarande ökning 
259 HTE. Flera fakulteter pekar också på att planerade anställningsärenden försenats, bland 
annat avseende postdoktorer och doktorander, under första tertialet 2020, mot bakgrund av 
den pågående pandemin (bland andra LTH, Naturvetenskapliga fakulteten och 
Samhällsvetenskapliga fakulteten).  


Sammantaget är förändringen jämfört med december 2019 marginell. Utfallet för de olika 
befattningskategorierna varierar dock. Jämfört med personalbilden för april 2019, har 
flertalet befattningskategorier ökat, vilket ligger i linje med den planering 
fakulteterna/motsv. tidigare rapporterat. 


 


 
 
Störst ökning sedan årsskiftet ses för kategorin Annan undervisande och forskande 
personal (21 HTE). De största ökningarna avser befattningarna projektassistenter (9), 
forskare (7) och biträdande forskare (7). Störst ökningar inom befattningskategorin ses vid 
Medicinska fakulteten (8) och LTH (7). 


Befattningskategorin Lektor (19 HTE) ökar i någon omfattning vid flertalet fakulteter, 
framförallt vid Medicinska fakulteten (6) och Samhällsvetenskapliga fakulteten (5). 


Även Teknisk personal ökar något (8 HTE), Förändringen är fördelad på ett större antal 
befattningar över hela universitetet. 


En minskning kan ses för befattningskategorin Meriteringsanställning (-13 HTE). 
Minskningen fördelas ungefärligt jämt mellan postdoktorer och biträdande 
universitetslektor. De största förändringarna ses vid Medicinska fakulteten som ökar med 
motsvarande 16 HTE. Samtidigt ses minskningar bland annat vid LTH (-11), 
Naturvetenskapliga fakulteten (-11), EHL (-7). Som referens motsvarade anställningarna i 
kategorin meriteringsanställning i april 2020 totalt 466 HTE, fördelat på postdoktor (325) 
och biträdande universitetslektor (141). 


Gruppen doktorander minskar något (-12). Även avseende denna grupp varierar utfallet 
mycket mellan olika fakulteter. Doktoranderna ökar vid Medicinsk fakulteten (9) och 
Konstnärliga fakulteten (3), medan minskningar ses framförallt vid LTH (-9), 
Naturvetenskapliga fakulteten (-7) och EHL (-3). 


 


Antal % Antal %
Professor 648 650 653 -2 -0,3% -5 -0,7%
Lektor 906 887 871 19 2,2% 35 4,0%
Meriteringsanställning 466 480 427 -13 -2,8% 39 9,2%
Adjunkt 259 255 241 4 1,7% 18 7,7%
Annan undervisande o forskande person 1 052 1 031 1 006 21 2,0% 46 4,5%
Doktorand 1 327 1 339 1 280 -12 -0,9% 47 3,7%
Administrativ personal 1 570 1 575 1 511 -5 -0,3% 59 3,9%
Bibliotekspersonal 162 163 163 -1 -0,6% -1 -0,7%
Teknisk personal 682 674 662 8 1,2% 20 3,0%
Totalsumma 7 072 7 052 6 813 20 0,3% 259 3,8%


Heltidsekvivalenter per personalkategori 2020-04 2019-12 2019-04
Förändring


2020-04 -- 2019-12 2020-04 -- 2019-04
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Kommentarer per fakultet 


På grund av den pågående pandemin har ambitionsnivån i det här tertialbokslutet sänkts. 
Fakulteterna har inte förväntats lämna in en prognos för 2020 i siffror och har istället 
skrivit en sammanfattning av vilka effekter den pågående pandemin har och förväntas ha 
på verksamhet och ekonomi. Många av kommentarerna från verksamheten är osäkra och 
speglar mer dagens osäkerhet än prognoser inför framtiden. 


Instruktionen har varit att sammanfattningen ska innehålla förklaringar av: 


• Förändringar och skillnader i utfall jämfört med budget och vilken påverkan detta 
har på verksamheten 


• En beskrivning, i stora drag, av de förväntade effekter den pågående pandemin har 
på verksamheten och ekonomin 


• Pandemins påverkan på utbildning respektive forskning 
 


Ekonomihögskolan 


Ekonomihögskolans visar efter första tertialet ett underskott på sammanlagt 1,1 mnkr varav 
1,6 mnkr inom utbildning och 0,5 mnkr inom forskning. Budgetavvikelsen uppgår till 
sammanlagt 0,7 mnkr. 


Resultatet inom verksamhetsgrenen utbildning ligger 0,8 mnkr lägre än budgeten för 
perioden. Avvikelsen beror på ökade personalkostnader samt på att fakturering av såld 
utbildning till andra institutioner ännu inte kunnat genomföras. Fakturering av såld 
utbildning sker först i slutet av terminen. 


Ekonomihögskolans förväntningar är att vårterminens utbildningar för såväl 
statsbudgetfinansierad som studiefinansierad och uppdragsutbildning ska kunna 
genomföras enligt plan. Större osäkerhet finns vad gäller höstterminen, bland annat vad 
gäller antagning till studiefinansierad utbildning och studentutbyten. Även 
kostnadsutvecklingen avseende externa förhyrningar och övriga driftskostnader med 
anledning av inställda salstentor, diplomeringar och andra aktiviteter är osäker.  


Heltidsekvivalenter per befattningskategori 2011- april 2020
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Under våren har det fattats nya beslut i syfte att motverka effekterna av den pågående 
pandemin. Ekonomihögskolan har tilldelats nya studieplatser avseende sommarkurser samt 
introduktion till högskoleutbildning vilket resulterar i oförutsedda intäktsökningar. 


Resultatet inom verksamhetsgrenen forskning ligger 1,6 mnkr högre än budget.  


Den ekonomiska utvecklingen inom forskningsverksamheten under de första fyra 
månaderna indikerar på minskade driftskostnader på grund av inställda resor, konferenser 
mm. Flera projekt som är finansierade med fakultetsmedel kommer sannolikt inte kunna 
genomföras i önskad takt. Även om tjänstetillsättningar under de första fyra månaderna har 
kunnat genomföras som planerat finns det en risk att internationella rekryteringar under 
hösten måste senareläggas i fall att någon form av reserestriktioner mellan olika länder 
kvarstår.  


Ekonomihögskolans samlade bedömning är att årets resultat inom verksamhetsgren 
forskning sannolikt kommer att visa ett överskott samt att ambitionen om ett budgeterat 
nollresultat inte kommer kunna uppnås till följd av rådande pandemi. 


 


Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) 


Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett positivt resultat efter första tertialet 
på 7,9 mnkr, vilket är i linje med periodens budget, som ligger på 8,1 mnkr. Resultatet är 
något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. 


Budgeten för 2020 innebär att HT-fakulteterna inte uppfyller måltalet om högst 15 % 
myndighetskapital. Fakultetsstyrelsen har beslutat om ett åtgärdspaket för att ytterligare 
höja kostnadsnivån och fakultetsledningen arbetar med att genomföra åtgärderna. Flera av 
åtgärderna avser rekrytering av personal, till exempel professorer och postdoktorer. Det 
finns risk att pandemin för med sig en viss fördröjning i rekryteringsprocessernas slutfas. 
En annan risk handlar om färre internationella rekryteringar till tidsbegränsade 
anställningar, som till exempel postdoktorer. 


De tydligaste effekterna pandemin har haft på ekonomin under första tertialet är att 
bidragsintäkterna och driftskostnaderna på forskning är lägre än både budget och utfall 
motsvarande period föregående år. För driftskostnaderna är det främst kostnaderna för 
biljetter, hotell och konferensavgifter som är lägre, det vill säga kostnader som tydligt beror 
på att forskningsresor med mera inte kunnat genomföras. Samma förhållande gäller 
bidragsintäkterna. Att de är lägre beror på att planerad forskning inte kunnat genomföras 
som planerat. 


Ett annat område som påverkas av pandemin är utbildningsproduktionen. Inledningen på 
vårterminen började bra. I mars var helårsprognosen att underproduktionen skulle sjunka 
till -4,0 %. Produktionsökningen bekräftas av statistiken för fösta tertialet men hur 
helårsutfallet kommer att se ut är mer osäkert. Ökningen av antalet förstahandssökande till 
höstterminen var inte så stor som fakultetsledningen förväntat sig och det finns en 
uppenbar risk att antalet internationella studenter blir betydligt lägre. Effekten av färre 
internationella studenter blir en kombination av produktionsminskning (ökad 
underproduktion) och intäktsbortfall (lägre resultat). 


När det gäller uppdragsutbildningar finns en osäkerhet om beställningar, till exempel från 
Skolverket, kommer att göras som förväntat. Om inte kan det bli betydande intäktsbortfall. 


På sikt är fakultetsledningen övertygad om att effekterna av pandemin med stor säkerhet 
kommer att innebära ett ökat söktryck till våra utbildningar. 
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Juridiska fakulteten 


Fakultetens totala intäkter har under perioden varit mycket nära de budgeterade. 
Kostnaderna har varit lägre än de budgeterade, framför allt personalkostnader men även 
lägre driftskostnader och lokalkostnader. Resultatet, 0,7 mnkr, är med hänsyn till 
ovanstående budgetavvikelse 2,3 mnkr bättre än budget för perioden. 


Under våren har regeringen beslutat om nya tillkommande anslagsmedel gällande 
sommarkurser med anledning av den rådande pandemin. Totalt rör det sig för fakulteten 
om 30 extra helårsstudenter fördelade mellan nätburen kurs i arbetsrätt samt 
internetbaserad juridisk introduktionskurs. 


Fakulteten arbetar kontinuerligt och proaktivt med hanteringen av effekterna av pandemin. 
Bland annat i en central coronagrupp, ledd av dekanen, och en operativ grupp med fokus på 
utbildningsfrågor, ledd av prefekten. Fakulteten har identifierat ett antal faktorer relaterade 
till pandemin som behöver bevakas på kortare och/eller längre sikt och som kan komma att 
få effekter på verksamheten och ekonomin både för utbildning och för forskning. 


Exempel på dessa faktorer är:  


- Rekrytering, med risk att planerade rekryteringar försenas eller uteblir samt 
eventuella svårigheter att rekrytera internationella medarbetare   


- Sjukskrivning och arbetsmiljö, där fakulteten ser en risk för ökad sjukskrivning 
och sämre arbetsmiljö för personalen samt sämre studiemiljö för studenterna. 


- Risk för minskade externa forskningsanslag, exempelvis på grund av minskade 
forskningsanslag från privata forskningsfinansiärer och förskjutning av statliga 
forskningsmedel till direkt covid-19- och pandemi-relaterad forskning. 


- Distansundervisning, osäkert vilka lärarresurser (och vilka infrastruktur- och 
teknikinvesteringar) och kostnader som krävs för eventuell fortsatt distans- 
och/eller hybridundervisning under läsåret 2020/21. 


- Avgifter och genomströmning med risk för minskade intäkter för studieavgifter 
och risk för minskad genomströmning och underproduktion på juristprogrammet 
(och ev. fristående kurser). I förlängningen finns en eventuell risk för minskat 
söktryck till mastersprogrammen och risk för att antalet inresande och utresande 
studenter minskar på grund av reserestriktioner. 


- Söktryck och ökad efterfrågan. Fakulteten ser ett möjligt ökat söktryck till 
fakultetens utbildningar och en ökad efterfrågan på nya kurser samt 
uppdragsutbildning med anledning av en vikande arbetsmarknad  


Osäkerheten är i många fall stor och fokus under kommande år kommer att vara på att 
hantera effekterna av pandemin utifrån fakultetens strategier och med bibehållen hög 
kvalitet.  


 


Konstnärliga fakulteten 


Utfallet för första tertialet uppvisar ett överskott på cirka 6,2 mnkr jämfört med budget. 
Överskottet består främst av intäktsökningar på 2,1 mnkr samt minskade kostnader 
motsvarande ungefär 4,1 mnkr för perioden. 


Intäktsökningen beror framförallt på att medel för Kulturskoleklivet kommit som en 
engångssumma för hela året och inte periodiserat på årets 12 månader. Dessutom ingår 
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ersättningen för Sommarkurser för 2020 som inte var budgeterat initialt samt avsättningen 
av hyresavsättningen avseende Konsthögskolan. 


På kostnadssidan härrör överskottet i stort sett från två poster, personalkostnader och 
driftskostnader. Alla budgeterade personalkostnader på Musikhögskolan, som 
huvudsakligen gäller intermittentanställningarna, har inte realiserats under perioden. Där 
ligger största delen av överskottet på totalt 2 mnkr. Driftskostnaderna utgör den andra 
delen av överskottet. Här är det framförallt Musikhögskolan och Konsthögskolan som inte 
har haft kostnaderna i relation till budget. 


Den pågående pandemin och dess ekonomiska effekter har diskuterats genomgående med 
ansvariga för fakultetens verksamheter. Diskussionerna har framförallt kretsat kring 
personalen och effekterna av eventuella sjukskrivningar och annan frånvaro. Fakulteten 
kan idag inte med säkerhet se vilka ekonomiska och verksamhetsrelaterade effekter 
pandemin har fört med sig då tillräckligt och tillfredsställande underlag saknas. Fakulteten 
kommer att löpande följa utvecklingen noga och presentera eventuella effekter av 
pandemin vid tertialbokslut 2. 


 


Lunds Tekniska Högskola (LTH) 


Det totala resultatet för LTH efter första tertialet 2020 är minus 9 mnkr jämfört med ett 
budgeterat underskott på 10,3 mnkr. Det något bättre resultatet är hänförligt till lägre 
kostnader inom utbildning då de högre kostnaderna respektive intäkterna inom verksamhet 
forskning tar ut varandra. 


Effekterna av pandemin: 


- Omställning till distansundervisning har varit arbetskrävande (dubbel planering, 
elektronisk examination, nya undervisningsformer) men har hanterats av befintlig 
personal. Detta kan senare komma att visa sig i ökade kostnader för övertid samt 
omkonteringar mellan verksamhet forskning och utbildning när fullständiga 
analyser av arbetsinsatser är gjorda.  


- Utökningar av doktorander och meriteringsanställningar har försenats, vilket 
återspeglas i lägre lönekostnader jämfört med budget under tertial 1. 


- Lägre lokalkostnader för bokade lokaler under Tertial 1 eftersom LU Bygg inte har 
debiterat lokalkostnaderna till organisationen sedan mitten på mars utan avvaktar 
beslut angående kostnadernas fördelning.  


- Laborationer har antingen utförts i mindre grupper eller hanterats teoretiskt istället 
för praktiskt. Detta kommer troligen att medföra ökade kostnader för personal samt 
för tekniska hjälpmedel. 


- I vissa fall har omprioriteringar gjorts för att lägga mer personella resurser på 
utbildning och därmed har forskning fått vänta. Behov av genomgång av kontering 
av personal för att återspegla arbetsinsatser återstår.  


- Flera institutioner har framfört att nyrekryteringar av internationella medarbetare 
har påverkats, vilket även kan innebära att en del forskningsprojekt inte kan följa 
sina tidsplaner. Därmed finns viss risk för återbetalningar av medel i de fall 
dispositionstiden inte kan förlängas.  


- Även laborativ verksamhet inom forskning har påverkats av pandemin, där 
institutionernas forskare utnyttjar alla timmar på dygnet för att minska antalet 
personer på liten yta. 


Uteblivna konferensresor och andra forskningsrelaterade tjänsteresor innebär att 
kostnaderna för resor förväntas bli lägre, samtidigt har verksamheten behövt komplettera 
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med fler bärbara datorer och headsets för att tillgodogöra personalens behov vid hemarbete 
och driftkostnaderna efter tertial 1 ligger i linje med tidigare år. 


Pandemin har krävt anpassade arbetssätt från både anställda och studenter, men tack vare 
gemensamma insatser har både utbildning och forskning kunnat bedrivas vid fakulteten. 
Ledningen anser därför att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. 


 


Medicinska fakulteten 


Resultatet för utbildningen brukar ligga högt över budget efter första tertialet och så gör det 
även denna gång, med ett överskott på 15,8 mnkr att jämföra med ett budgeterat nära noll-
resultat. Detta beror på att institutionerna under pågående termin har svårt att kontera 
kostnaderna direkt på ett exakt sätt och korrigeringar görs i efterhand. På intäktssidan ser 
vårterminen ut ungefär som föregående år. Antalet avgiftsstudenter fortsätter under våren 
på fjorårets rekordnivå. Om pandemins reseförbud fortsätter till hösten riskerar dock 
intäkter på 2 mnkr att utebli. 


På fakulteten ser man ännu inte så stor påverkan på ekonomin med anledning av pandemin. 
Tolkningen är att det tar tid för förändringar att slå igenom. 


Pandemin kan tänkas ha en positiv effekt på hur många svenska studenter som söker sig till 
högskolan i höst, vilket kan underlätta för de utbildningar som annars har svårt att fylla 
sina platser. Fakulteten har dock tre utbildningar (master i biomedicin, i folkhälsovetenskap 
resp. i medicinsk vetenskap) där mer än hälften av studenterna är inresande och 
kandidatprogrammet i biomedicin ska starta på engelska i höst med sikte på att locka 
utländska studenter. Dessa utbildningar får förmodligen svårare att fylla sina platser, även 
om en del platser kan fyllas med svenska studenter istället. Kvalitén på utbildningen 
förmodas ändå påverkas negativt, särskilt för folkhälsovetenskap som har en utpräglat 
internationell profil. 


Trots pandemin har den mesta undervisningen genomförts i en eller annan form och viss 
ersättning kommer att utgå även för inställda undervisningsmoment. Övergången till e-
undervisning har krävt merarbete från många lärares sida, vilket leder till ökade kostnader 
för utbildningen. Å andra sidan kommer förmodligen en del planerat utvecklingsarbete 
skjutas på framtiden.  


Att utbildningen bedrivs på distans fungerar bra för de teoretiska ämnena, men de praktiska 
utbildningsmomenten blir lidande och grupparbete/examensarbete kan påverkas negativt då 
empiriska studier inte kan genomföras. Verksamhetsförlagda undervisningsmoment måste 
finnas som tidigare. För lärarna har distansutbildningen inneburit kraftigt ökad arbetsbörda, 
både i form av merarbete för att få till den digitala undervisningen och en viss psykologisk 
påfrestning av att introduceras till nya plattformar och nya sätt att undervisa. För studenter 
uteblir studentlivet vilket kan leda till sämre hälsa, sämre resultat och avhopp. 
Rättssäkerheten och risken för fusk vid tentamina är också frågor som diskuterats med 
anledning av distansundervisningen. 


För verksamhetsgrenen forskning uppvisar fakulteten nära ett nollresultat efter första 
tertialet. Det är knappt 5 mnkr lägre än vid samma period föregående år. Bilden från 
verksamhetens är också att man ser ännu så länge inte så stora effekter rent ekonomiskt av 
den pågående pandemin och ger förhoppningar om ett helårsresultat som inte spär på 
fakultetens myndighetskapital ytterligare. 


Den dagliga verksamheten på laboratoriet har behövt omstruktureras. I vissa grupper har 
restriktioner införts om endast ett fåtal personer på plats åt gången. Digitala möten 
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underlättar för verksamheten att fortsätta kunna hålla seminarium, disputationer, 
gruppmöten med flera trots att fysiska möten begränsats och därmed resandet. 
Internationella forskningssamarbeten löper risk att påverkas genom att den digitala 
mognaden skiljer sig i olika länder. Avsaknaden av fysiska möten kan på längre sikt leda 
till att stora internationella flervetenskapliga program tappar i kreativitet och därmed även i 
produktivitet. För våra nationella experter som tidigare varit i Stockholm många gånger per 
månad så pågår arbetet fortfarande i olika råd och akademier, men man börjar se att det inte 
fungerar lika bra som vid fysiska möten. 


Samtidigt finns det stor potential att öka forskningen kring coronarelaterade frågor och 
forskare har redan börjat erhålla medel för detta. Det kommer troligtvis att innebära fler 
utlysningar som är specifikt inriktade på Covid-19. Forskning inom infektionssjukdomar 
lär öka med fler anslag som resultat, medan andra typer av forskning kan bli mindre 
attraktiva och därmed få minskade bidrag. Det finns också en risk att intäkter från 
analystjänster minskar då dessa uteblir eller försenas på grund av leveransförseningar och 
sjukskrivningar. 


 


Naturvetenskapliga fakulteten 


Fakulteten redovisar ett positivt utfall för tertial 1 på 0,9 mnkr. 


Verksamhet utbildning redovisar ett överskott om 2,8 mnkr efter första tertialet vilket 
innebär en budgetavvikelse om 2,7 mnkr som beror på lägre personal-och driftskostnader. 
Under våren har verksamheten ställt om till digital undervisning och detta har inneburit en 
större arbetsinsats än normalt, men denna arbetsinsats har ännu inte konterats om från 
forskningen. Till viss del beror även avvikelsen på att planerade nyanställningar sker 
senare under året. Driften inom utbildningen fluktuerar under året och är normalt lägre på 
våren än på hösten. 


Övergången till digital undervisning har inneburit en stor arbetsbelastning för berörd 
personal men insatsen har gett ett bra resultat. Samtliga av fakultetens institutioner menar 
att förändringen hanteras bra och har fungerat tillfredsställande. 


Verksamhet forskning redovisar ett underskott om 1,8 mnkr varav 6,3 mnkr inom den 
anslagsfinansierade verksamheten. Ett överskott om 4,4 mnkr redovisas inom den 
externfinansierade verksamheten och beror bland annat på att de gemensamma kostnaderna 
för närvarande har en finansiering som överstiger kostnaderna. 


Trots pandemin har forskningen pågått som vanligt dock med mindre resande och 
konferenser. De institutioner som planerar för anställning i vår har påverkats något men 
detta berör främst den externfinansierade verksamheten. 


Antalet anställda har minskat under de fyra första månaderna och gäller främst doktorander 
och postdoktorer. Detta är endast en tillfällig minskning. Sedan årsskiftet har ett antal 
doktorander/postdoktorer slutat men har inte hunnit ersättas av nya per april. Avvikelsen 
beror både på normala fluktuationer och på förseningar på grund av pandemin. 


På kort sikt, det vill säga för 2020, rapporteras inga större ekonomiska konsekvenser på 
grund av pandemin. Utbildningen kommer dock att påverkas direkt ekonomiskt om antalet 
betalstudenter minskar i höst. Under 2020 kan detta dock finansieras med befintligt 
myndighetskapital. För hösten har fakulteten sedan tidigare budgeterat med intäkter från 
betalstudenter på 6 mnkr. Utfallet vet man inte förrän vid terminsstart.  
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Övergången till digital undervisning innebär en stor belastning på personal inom 
utbildningen redan nu och stor risk finns att detta kan fortgå även efter sommaren. 
Införandet och genomförande av undervisningen har så här långt fungerat väldigt bra vilket 
är positivt. Fakultetens institutioner medverkar under sommaren och hösten 2020 i ett antal 
satsningar som sjösatts i kölvattnet av pandemin (sommarkurser, introduktionstermin, 
tematermin och vidareutbildning). Dessutom startar fakulteten ett naturvetenskapligt basår 
i samarbete med LTH:s tekniska basår. Med satsningarna följer såväl medelstilldelning i 
HÅS samt utvecklingsmedel. 


Vad gäller forskningen är uppfattningen att denna bedrivs som vanligt 2020, men med 
mindre resor och konferenser. De institutioner som har många anställningar på gång 
kommer dock att få senarelägga vissa externa projekt medan övriga institutioner med 
få/inga rekryteringar rapporterar att pandemin endast i begränsad omfattning kommer att 
påverka forskningen. Detta kan innebära att de oförbrukade bidragen ökar under 2020. Viss 
risk finns också att myndighetskapitalet ökar för den forskning som bedrivs av 
fakultetsmedel. Trots vår tids möjligheter till tekniska lösningar för att kunna upprätthålla 
kontakt och fortsätta vårt arbete finns det stor risk att kvaliteten påverkas. Att upprätthålla, 
städa upp samt avsluta arbete fungerar väl att utföra men att påbörja nya projekt, komma på 
nya idéer och driva projekt i nya riktningar är mycket svårare när man inte har möjlighet att 
ses på riktigt. 


Ledningen anser, trots den rådande pandemin, att verksamhet och ekonomi följer beslutad 
planering och budget. De finansiella avvikelser som kan uppstå 2020 är hanterbara. 


 


Samhällsvetenskapliga fakulteten 


Resultatet efter tertial 1 visar ett överskott på 5,1 mnkr som i stora drag kan hänföras till 
lägre driftskostnader inom forskning till följd av pandemin. 


Vårens omställning till distansundervisning har upplevts positivt trots att arbetsbördan har 
varit stor och att verksamheten snabbt har fått ställa om. På utbildningssidan räknar alla 
med ökade kostnader för övertid som en direkt påverkan av pandemin. 


Fakulteten har ett bra söktryck av både nationella och internationella studenter till höstens 
kurser. Prognosen är därför att fakultetens totala utbildningsuppdrag kommer att uppfyllas 
men med en differentierad studentsammansättning. Intäkterna för avgiftsstudenter 
förväntas minska med anledning av reserestriktionerna runt om i världen. Däremot kommer 
fakulteten att erhålla ytterligare statsanslag till utbildning till följd av regeringens 
pandemisatsningar. 


Osäkerhet råder kring hur pandemin påverkar forskningen men idag verkar inte den externa 
forskningen vara allt för påverkad. Viss forskning har fått struktureras om exempelvis i 
projekt där fältarbete förekommer och där dispositionstider har förlängts. Någon direkt 
kontering av arbetskraft från forskning till utbildning kan man i dagsläget inte se. Det finns 
också hopp om nya inkommande bidrag. 


Institutionerna vid fakulteten upplever nyrekryteringar av personal lite olika. Vissa 
institutioner genomför de rekryteringar som var planerade innan pandemin medan andra 
institutioner har skjutit fram eller till och med. stoppat nyrekryteringarna. I prognosen visar 
personalstatistiken att tjänster som lektorer, doktorander och projektassistenter 
(administrativ personal) ökar jämfört med budgeten medan meriteringsanställningar 
(postdok och biträdande lektorer) minskar. Totalt förväntas heltidsekvivalenterna i 
december 2020 att öka med cirka 8 heltidsekvivalenter för att hamna på cirka 635. 
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Kostnader för konferenser, workshops, kurser, hotell med mera förväntas bli betydligt lägre 
än beräknat inom både utbildning och forskning. Däremot kan man se en viss 
kostnadsökning för teknisk utrustning till följd av omställningen till distansutbildning men 
också för att tillgodose personalens behov vid hemarbete. 


I pandemins spår med de åtgärder och omställningar som har gjorts anser ledningen att 
verksamhet och ekonomi i stort följer beslutad planering och budget. Endast mindre 
avvikelser till följd av pandemin förekommer. 


 


Universitetets särskilda verksamheter (USV)  


Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en plattform för gränsöverskridande 
verksamheter vid Lunds universitet. Från 2019 finns inom USV Internationella 
miljöinstitutet (IIIEE), Pufendorfinstitutet och inom Pufendorfinstitutet finns LU Futura. 


Resultatet efter första tertialet visar ett överskott på 1,3 mnkr vilket fördelar sig med ett 
underskott på 109 tkr inom utbildningsverksamheten och ett överskott på 1 425 tkr inom 
forskningsverksamheten. 


Resultatet är 3,5 mnkr bättre än budgeterat. Det förbättrade resultatet förklaras främst av 
ökade bidragsintäkter, minskade personal- och driftskostnaderna. Bidragsintäkternas 
ökning förklaras av tillkommande nya projekt. Personal- och driftskostnadernas minskning 
beror på effekterna av den pågående pandemin. Anställningar har senarelagts och 
seminarier, föreläsningar, konferensen och resor har ställts in. 


Den pågående Coronapandemin har effekter för både verksamhet, ekonomi och personal:  


- Inom IIIEE. Planerade anställningar av doktorander, postdoktor och biträdande 
lektor senareläggs, stor osäkerhet kring hur många studenter som kommer att 
studera till hösten och då särskilt betalande studenter, försenade, pausade och 
förlängda forskningsprojekt, inställda resor och event, personalen arbetar hemma 
och distansundervisning, 


- Inom Pufendorfinstitutet. De pågående fyra temagruppernas erbjuds en förlängning 
av sitt arbete för att kunna fullfölja uppsatta mål samt minskat antal inbjudna 
gäster, inställda resor och evenemang. 


- Inom LU Futura. Planerade aktiviteter har ställts in, inställda utlandsresor och 
besök från utlandet, den under hösten planerade internationella konferensen ställs 
in, inga Futurasamtal med inbjudna gäster och publik har genomförts, planeringen 
för Framtidsveckan i oktober inkluderar möjligheten att veckan måste genomföras 
digitalt. 


 


Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) 


Till Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) hör Lunds universitets 
Botaniska trädgård (LUBT), Lunds universitets Historiska museum (LUHM), Skissernas 
museum och Odeum. Inom Skissernas museum finns Lunds universitets konstsamling 
(LUK). LUHM har ett särskilt uppdrag att omhänderta arkeologiska fynd, medeltida 
kyrklig konst samt mynt från Skåne (med undantag från Malmö kommun och vissa 
medeltida stadskärnor). 


Det ekonomiska resultatet efter tertial 1 visar ett överskott på 1,4 mnkr vilket fördelar sig 
med 661 tkr inom utbildningsverksamheten och med 769 tkr inom 
forskningsverksamheten. De totala intäkterna följer budgeten men det finns avvikelser 
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mellan intäktsgrupperna. Bidragsintäkterna är något högre (nytt bidrag från Sparbanken 
Finn) medan avgiftsintäkterna är lägre (stängda museer och växthus). De totala 
kostnaderna blev 997 tkr lägre än budgeterat. Det är främst personal- och driftskostnaderna 
som är lägre. Minskningen av personalkostnader förklaras av tjänstledigheter, ej tillsatta 
tjänster och att säsongspersonalen inom Botaniska trädgården börjar sitt arbete under 
våren. Driftskostnadsminskningen förklaras av att museerna varit stängda, ej ombokat 
områdesuttag och att Botaniska trädgårdens driftskostnader inte är jämt fördelade över året. 


Arbetet med lokalbeståndet har pågått under några år och kommer under 2020 att 
intensifieras ytterligare. Det gäller magasinslokaler för LUHM, Skissernas museum och 
Lunds universitets konstsamling och om- och nybyggnad av Växthuset i Botaniska 
trädgården. 


Coronapandemin har gjort att både Historiska museet och Skissernas museum har varit 
stängda sedan mitten av mars. Båda museerna har ökat möjligheten till guidade visningar 
på nätet och filmer på YouTube. Under perioden har digitalt innehåll utvecklats som tex 
professionellt filmade visningar. 


Även växthuset i Botaniska trädgården är stängt. 


Pandemin har haft stor påverkan på verksamheterna varav några effekter redovisas nedan: 


- Inom LUHM har planerade utställningar skjutits fram, antal förfrågningar och 
forskarbesök har minskat och avgiftsintäkterna har minskat maa att museet är 
stängt. 


- Inom Skissernas museum har utställningar skjutits fram, publika evenemang har 
ställts in, avgiftsintäkter har minskat med anledning av att museet är stängt. 


- Odeum har hållit stängt sedan mars och samtliga evenemang har ställts in, vilket 
innebär inga konserter och föreläsningar, och ensemblerna har inte kunnat träffas 
för att repetera inför kommande evenemang. 


- Inom Botaniska trädgården har många trädgårdsvisningar ställts in. 


Museerna planerar för öppning i början av juni men man tror inte att antalet besökare 
kommer att nå upp till tidigare års nivåer. Detta påverkar ekonomin på grund av minskade 
avgiftsintäkter. Inför Skissernas museums öppning den 2 juni vidtas en rad åtgärder för att 
göra miljön säker för medarbetare och besökare. Antalet besökare begränsas till 40. 
Skissernas museums sommarkonstskola och workshop i samarbete med Sommarlund 
kommer att genomföras utomhus. Inför LUHMs öppning efter midsommar tar man nu fram 
de riktlinjer som ska gälla och som i god tid ska kommuniceras till allmänheten. 


 


MAX IV laboratoriet 


MAX IV:s verksamhet har liksom övriga samhället påverkats av spridningen av det nya 
coronaviruset. Till följd av reserestriktionerna har en majoritet av de planerade 
forskningsbesöken till MAX IV ställts in och endast lokala forskargrupper har kunnat 
genomföra sina planerade experiment. Vissa strålrör har kunnat erbjuda distansförsök där 
forskarna skickar in sina prov och personalen på strålrören bistår med att genomföra 
mätningarna. Ett strålrör, BioMAX, som erbjuder sådana experiment på distans, har till och 
med ökat beläggningen under perioden, trots restriktionerna. 


MAX IV har under hela perioden varit i full drift med avseende på leverans från 
acceleratorerna. Då många planerade forskningsbesök skjutits upp, har mycket av 
verksamheten vid strålrören ställts om till driftsättning och vidareutveckling av 
experimentstationerna. MAX IV har beslutat att de experiment som ställts in på grund av 
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covid-19 kommer att erbjudas ny stråltid när restriktionerna lättat. Målet är att alla som 
beviljats tid men förhindrats av corona situationen skall ges en chans att genomföra sin 
forskning när situationen tillåter. För att skapa utrymme i våra körscheman för detta 
ändamål, har man därför beslutat att senarelägga den i september planerade utlysningen för 
nya användarexperiment, så kallade ”call for proposals”. 


MAX IV redovisar ett överskott på 10 mnkr efter tertial 1 vilket beror på kraftigt sjunkande 
elpriser, reduktion av konsultbehov via anställningar samt att inköps- och 
upphandlingsverksamhet kraftigt reducerats i samband med corona situationen både från 
verksamhetens sida men även från leverantörer. MAX IV bedömer att det positiva 
resultatet kommer öka ytterligare till utgången av 2020 då rekryteringsarbetet i stor 
utsträckning gått på sparlåga under våren vilket kommer slå igenom i utfallet i kommande 
tertial. 


 


Gemensam förvaltning 


Liksom föregående år redovisar förvaltningen i tertial 1 ett överskott, på 13,2 mnkr (2019 
11,7), jämfört med budget på minus 2,2 mnkr. Överskottet beror till stor del på att intäkter 
och kostnader inte är matchade i tertialbokslutet det vill säga det kommer mer kostnader än 
intäkter under resten av året. I överskottet döljer sig också vissa underskott där merparten 
är planerade och budgeterade men där vi också ser en viss Coronaeffekt. Coronaeffekten 
kommer slå igenom mer i tertial 2. 


Om man bortser från att intäkter och kostnader inte matchar i tertial 1 bokslutet så följer de 
flesta verksamheterna sin budget. Vissa har bättre resultat till följd av vakanser och lägre 
drift (viss Corona effekt) och det är framförallt en verksamhet som har ett sämre resultat 
och det är förvaltningen gemensamt. Detta underskott beror på att återflytt till Byrålogen 
blivit dyrare än budgeterat. Andra större avvikelser är högskoleprovet och systemkostnader 
på ungefär 2 mnkr vardera.  


Coronaeffekterna för gemensamma förvaltningen är inte speciellt stora, uppskattningsvis 
cirka 1-2 mnkr, men de kommer att synas tydligare i tertial 2 och i helårsbokslutet. 


Flera verksamheter inom LU Service påverkas av Corona men kommer troligtvis att hållas 
inom årsbudget då kostnader kan justeras. Exempel är minskad försäljning i profilshop, 
minskade intäkter Media-Tryck, minskade intäkter vaktmästeri på grund av färre 
arrangemang (vilket ger lägre intäkt men i princip samma kostnad). Omställning har skett 
mot stöd i digitala möten och digitala arrangemang, disputationer med mera. 


Åtgärder vidtas kontinuerligt för att mildra de ekonomiska konsekvenserna. 


 


Gemensamma tekniska kostnadsställen 


Resultatet för Gemensamma tekniska kostnadsställen uppgår totalt sett till minus 177 
mnkr, medan budgeterat resultat för perioden är minus 7 mnkr. Resultatet visar ett 
underskott på 65 mnkr på utbildning och 110 mnkr på forskning samt 2 mnkr på 
stödverksamheten. Utfall och budgetavvikelse förklaras främst av tre kostnadsställen: 


Kst 809401 EK Univ gemensamt som visar ett resultat på minus 126 mnkr, att jämföra med 
budget på 0. De centrala bokslutsbokföringarna 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 de centrala 
bokslutsbokföringarna till ett nollresultat. 
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Kst 809800 LU-fonder som visar ett underskott på 28 mnkr, att jämföra med en nollbudget 
för perioden. För kostnadsstället finns ett stort negativt utfall för de finansiella intäkterna. I 
samband med bokslutet för 2019 bokades en post på drygt 28 mnkr som avsåg övervärdet 
(differensen mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet) i portföljen. I samband med 
att nytt år startar ombokas detta belopp. Ett nytt belopp bokas upp i bokslutet utifrån hur 
värdet på portföljen är vid den tidpunkten. Sedan några år tillbaka görs denna 
marknadsvärdering av portföljen och ger vissa år stora utslag i redovisningen (beroende på 
utveckling av börsen).  


Kst 809302 Personalavg, univ gemensamt visar ett resultat på minus 28 mnkr att jämföra 
med budget för perioden på minus 3 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. För 2020 höjde universitetet uttaget av 
premieavgift, men trots det har de faktiska månadspremierna vida överstigit uttaget. 
Universitetet har ett stort negativt myndighetskapital för pensionspremierna, som behöver 
täckas upp över tid. 


 


Övriga verksamheter 


Övriga verksamheter visar efter första tertialet ett underskott på 8,3 mnkr, att jämföra med 
ett budgeterat underskott för perioden på 6,3 mnkr.  


Universitetsbiblioteket (UB) har minskade öppettider och har därför dragit ner på sina 
personalkostnader. Om restriktioner hävs till hösten bedömer UB att de då behöver ta in 
extra personal utöver vad som är normalt, vilket gör att den budgeterade personalkostnaden 
för året fortfarande är rimlig. Om däremot inte restriktioner hävs bör UB redovisa lägre 
personalkostnader jämfört med budget. 


Helsingborg har sedan förra året tagit över hyreshanteringen för lokalerna i HBG. Just nu 
står de med kostnaderna för lokalerna, men eftersom undervisningen på campus är inställd, 
så har de inga hyresintäkter. För tertial 1 har de hyresintäkter fram till 18 mars enligt plan - 
därefter har de tappat 710 tkr jämfört med budget. Konsekvensen för Helsingborg om detta 
inte hanteras är att den upprustning av lokaler som är planerad uteblir. Beslut om hur hyror 
på Lunds universitet (kompensation) förväntas komma i slutet av vårterminen. 


Övriga verksamheter följer i stort budget. Bortsett från Covid-19 effekter så har UB:s 
depåer hyrt en ny lokal och fått genomföra en reparation på en lokal efter en olycka. Dessa 
händelser är ej budgeterade kostnader som motsvarar strax under en miljon kronor. 
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 april 2020
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- utfall utfall
Totalt 2020-04-30 2020-04-30 % budget 2019 2018
Intäkter
Anslag 1 637 1 644 -7 -0,4 4 931 4 763 4 664
Avgifter 213 233 -21 -8,8 700 741 744
Bidrag 1 183 1 160 23 2,0 3 480 3 361 3 095
Finansiella intäkter -27 7 -34 -492,1 21 30 14
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 15 20
Summa intäkter 3 005 3 044 -39 -1,3 9 132 8 909 8 536
Kostnader
Personal * 2 059 1 909 150 7,9 5 726 5 517 5 236
Lokaler 364 369 -5 -1,4 1 108 1 083 1 042
Övrig drift 550 570 -21 -3,6 1 711 1 704 1 646
Finansiella kostnader 1 4 -3 -66,1 13 14 34
Avskrivningar 179 178 1 0,5 535 536 505
Summa kostnader 3 153 3 031 122 4,0 9 093 8 852 8 464


Kapitalförändring -148 13 -161 39 57 72


Beräknat utg myndighetskapital 1 643 1 804 -161 -8,9 1 830 1 791 1 733


Transfereringar och uppbörd 92 77 15 19,2 232 355 334


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- utfall utfall
Utbildning 2020-04-30 2020-04-30 % budget 2018 2017
Summa intäkter 892 897 -5 -0,5 2 690 2 667 2 640
Summa kostnader 933 894 39 4,4 2 681 2 650 2 609
Kapitalförändring -41 3 -44 9 17 31


Beräknat utg myndighetskapital 385 429 -44 -10,2 435 426 409


Transfereringar och uppbörd 4 18 -14 -77,4 53 61 59


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 2020-04-30 2020-04-30 % budget 2018 2017
Summa intäkter 2 113 2 147 -34 -1,6 6 442 6 242 5 897
Summa kostnader 2 220 2 137 83 3,9 6 412 6 203 5 856
Kapitalförändring -107 10 -117 30 40 41


Beräknat utg myndighetskapital 1 257 1 375 -117 -8,5 1 395 1 365 1 325


Transfereringar och uppbörd 88 60 28 47,5 179 294 275


* Semesterskulden beräknas påverka resultatet negativt med 100 mnkr 


antal        
2020-04-30


antal               
2019-12-31


föränd. 
antal


förändr.  
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 327 1 339 -12 -0,9
Meriteringsanställningar 466 480 -14 -2,9
Lektor 906 887 19 2,1
Professor 648 650 -2 -0,3
Adjunkt 259 255 4 1,6
Annan underv & forskande personal 1 052 1 031 21 2,0
Administrativ personal 1 570 1 575 -5 -0,3
Bibliotekspersonal 162 163 -1 -0,6
Teknisk personal 682 674 8 1,2
Summa 7 072 7 052 17 0,2


Perioden Helår 2020


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)


Föregående år
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Lunds universitet ekonomisk rapport per den 30 april 2020 exklusive semesterskuld  
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Utseende av ledamöter till Donationsstyrelsen 


Bakgrund 


2020-05-06 V 2020/869 


Universitetsstyrelsen 


Universitetsstyrelsen är förvaltare för Lunds universitets anknutna stiftelser. 
Universitetsstyrelsen beslutar i frågor om organisation, antagande av placeringsreglemente, 
fastställande av årsredovisning samt viktigare principiella frågor. Övriga frågor har 
delegerats till Donationsstyrelsen. 


Universitetsstyrelsen utser ledamöterna i Donationsstyrelsen. Universitetsstyrelsen utsåg i juni 
2018 ledamöter till denna styrelse för perioden 2018-07-01 till 2020-06-30. En extern 
styrelseledamot, herr Erik Penser, har varit ledamot i Donationsstyrelsen under ca 20 års tid 
men lämnar sitt uppdrag i juni. Till ersättare för Erik Penser föreslås Anita Lindberg'. För 
övriga ledamöter föreslås beslut om omval för den kommande tvåårsperioden. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


att utse ledamöter i Donationsstyrelsen för perioden 2020-07-01 till 2022-06-30 enligt 
följande (för befattningshavare vid Lunds universitet anges endast tjänstetitel): 


förvaltningschef (ordförande) 
universitetsstyrelsens ordförande 
ekonomi direktör 
koncernchef Lars Ljungälv 
direktör Lennart Nilsson 
professor Katarina Olsson 
senior ESG-analytiker Anita Lindberg 
en studentrepresentant som utses av LUS. 


1 Anita Lindberg är idag Senior ESG-analytiker hos Skandia kapitalförvaltning. Uppdraget innefattar analys av
företag och sektorer för Skandia Investment Management samt utvärdering av externa förvaltare/fonder ur 
hållbarhetsperspektiv. Anita arbetade dessförinnan hos Alfred Berg Kapitalförvaltning med bl. a. hållbara 
investeringar, med fokus på investeringsanalys och förvaltning. Hon har även haft tjänster inom miljö- och 
hållbarhetsområdet hos såväl Swedbank som hos GES Investment Services (numera Sustainalytics). Hon har även 
varit styrelseledamot och ordförande i Swesif. 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Internpost hämtställe 31 Besöksadress Paradisgatan SC Telefon dir 046-222 72 96, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 


71 71 E -post klemens.ganslandt@eken lu.se Internet http://www.lu.se 


Bilaga 12








Univers i tetsstyrelsen 


Närvarande 


Mötet äger rum digitalt. Jonas Hafström, Torbjörn von Schantz, Ingrid Lagerborg och Anna Åkesson 
sitter i samma rum. 


Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Ekonomichef Allmänföreträdare 
Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare 
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare  
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Chef Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student  Studentrepresentant 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 


Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Nilsson, Kjell OFR/S 
Lagerborg, Ingrid SEKO 


Företrädare för Lunds universitets studentkårer 
Ekström, Gustav Ordförande LUS 


Övriga 
Ekberg, Tim Planeringschef  
Kristensson, Susanne Förvaltningschef  
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor (ej § 7) 
Åkesson, Anna Utredare Protokollförare 
Odgaard, Jean Revisionschef 


Sammanträdesdatum 
2020-04-24 


1(4) 


Dnr STYR 2020/792 


PROTOKOLL 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


	
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens första digitala sammanträde och 
förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg av ett extra ärende som läggs 
som punkt 11: Beslut om ställföreträdare för rektor vid rektors och ordinarie ställföreträdares 
(prorektors) frånvaro. 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Ingrid Bengtsson-Rijavec att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2020-02-14 till handlingarna. 
 


5 Information om aktuell situation med anledning av coronaviruset 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger & Susanne 
 Kristensson 
 
Information. 


 
6 Lägesrapport om arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 


Science Village 
 PM 2020-04-14 
 Bilaga § 6 
 Föredragande: Olle Söderman 
 
Information. 
 


7 Information om pågående rekrytering av ny rektor 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Information.  


 
8 Presentation av regeringens vårproposition och vårändringsbudget 


 PM 2020-04-15 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 8 
 Föredragande: Tim Ekberg & Annika Winsth 
 
Information. 


 
9 Beslut om fördelning av medel till nya utbildningsplatser 2020 


 PM 2020-04-24 med förslag till beslut från avdelningen Planering  
 Bilaga § 9 
 Dnr STYR 2020/777 
 Föredragande: Tim Ekberg 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


	
 
Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att fördela de nya utbildningsmedel universitetet 
erhåller utifrån vårändringsbudgeten för 2020 samt ange vidhängande 
planeringsförutsättningar för 2021. En redogörelse ska lämnas av rektor till 
universitetsstyrelsen om beslutad anslagsfördelning på det möte som äger rum efter 
rektorsbeslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


10 Beslut om entledigande av suppleant i styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamheten 
vid Lunds universitet (Gerdahallen) 
 PM med förslag till beslut från förvaltningschefen 
 Bilaga §10 
 Dnr STYR 2020/711 
 Föredragande: Susanne Kristensson  
 
Styrelsen beslutar att entlediga universitetsadjunkt Olof Jakobsson, institutionen för 
handelsrätt, från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för Stiftelsen för 
Motionsverksamheten vid Lunds universitet fr o m 2020-04-24. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


11 Beslut om ställföreträdare för rektor vid rektors och ordinarie ställföreträdares (prorektors) 
frånvaro 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att under perioden 2020-04-24 – 2020-12-31 utse vicerektor Stacey 
Sörensen till ersättare för ordinarie ställföreträdare för rektor att träda in i rektors ställe i det 
fall varken rektor eller ordinarie ställföreträdare för rektor (prorektor) är i tjänst. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


12 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 19 a 
  


b) Rapport från LUS 
 Bilaga § 19 b 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström & Jean Odgaard 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
 - Rapport från Riksrevisionen 
 - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 - Granskning av kris- och katastrofhantering 
 - Rekrytering till Internrevisionen 
 


d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


	
 Förteckning 2020-03-30 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 d 


 
e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 


 Förteckning 2020-03-30 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 16 e 


 
13 Eventuellt övrigt 


Ordförande tackar Anna Stellinger, Per Arfvidsson, Ann-Katrin Bäcklund och Tommy 
Nilsson för deras tid i styrelsen och inbjuder de avgångna ledamöterna till middag med 
styrelsen när vi åter kan träffas fysiskt. 
 
Nya externa ledamöter utsedda av regeringen fr o m 2020-05-01 är lagman Gudrun Antemar 
och FoU-direktör Torbjörn Lundahl.  
 
 
 
 
 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Ingrid Bengtsson-Rijavec 








 
 
 
 
 
 
 
 


Univers i tetsstyrelsen 
 


Närvarande  
 
Mötet äger rum digitalt. Jonas Hafström, Torbjörn von Schantz och Anna Åkesson sitter i samma 
rum. 
 
Ledamöter 
Antemar, Gudrun Lagman Allmänföreträdare (ej § 9) 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Ekonomichef Allmänföreträdare 
Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant  
Dahlin, Lars Professor Verksamhetsföreträdare (ej § 8) 
Edling, Christofer Professor Verksamhetsföreträdare (ej §§14, 17, 18) 
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande (ej §12) 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Lundahl, Torbjörn FoU-direktör Allmänföreträdare 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare (ej § 9) 
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student  Studentrepresentant 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant (ej §14)  
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor (ej §14) 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare (ej §§ 6, 8) 
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Nilsson, Kjell OFR/S 
Lagerborg, Ingrid SEKO 
 
Företrädare för Lunds universitets studentkårer 
Ekström, Gustav Ordförande LUS 
 
Övriga 
Ekberg, Tim Planeringschef  
Djärf, Tim Tillträdande studentrepresentant 
Karlsson, Linnea Tillträdande studentrepresentant 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef  
Lulic, Sanela Tillträdande studentrepresentant 
Odgaard, Jean Revisionschef 
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor (ej §§ 17, 18) 
Åkesson, Anna Utredare Protokollförare  
 
 


Sammanträdesdatum 
2020-06-12 


 


1(7) 


Dnr STYR 2020/1144 


PROTOKOLL  







 2(7) 
 


§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens första digitala sammanträde och 
förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Gunnar Wetterberg att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2020-04-24 till handlingarna. 
 


5 De nya ledamöterna presenterar sig 
 
Gudrun Antemar, Torbjörn Lundahl, Christofer Edling, Lars Dahlin, Linnea Karlsson, 
Sanela Lulic och Tim Djärf presenterar sig kort. 


 
6 Beslut om utseende av vice ordförande i universitetsstyrelsen 


 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Styrelsen beslutar att utse Annika Winsth till vice ordförande i universitetsstyrelsen. 
 
Annika Winsth deltar ej i beslutet. 
 


7 Beslut om revidering av arbetsordning för riskutskott vid Lunds universitet 
 PM med förslag till beslut 2020-06-12 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 7 
 Dnr STYR 2020/889 
 Föredragande: Tim Ekberg  
 
Styrelsen beslutar att ändra arbetsordningen för riskutskottet enligt bilaga.  


 
8 Beslut om ledamöter i riskutskottet 


 PM med förslag till beslut 2020-06-12 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 8 
 Dnr STYR 2020/890 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Styrelsen beslutar 
 
att utse Annika Winsth som ledamot i riskutskottet för perioden 1 maj 2020 till och med 30 
april 2023. 
 
att utse Lars Dahlin som ledamot i riskutskottet för perioden 1 maj 2020 till och med 30 april 
2023. 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Annika Winsth och Lars Dahlin deltar ej i beslutet. 


 
9 Beslut om ledamöter i revisionsutskottet 


 PM 2020-06-12 med förslag till beslut från Internrevisionen  
 Bilaga § 9 
 Dnr STYR 2020/986 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Styrelsen beslutar 
 
att utse Wanja Lundby-Wedin som ledamot i revisionsutskottet för tiden den 1 maj 2020 till 
och med den 30 april 2023. 
 
att utse Gudrun Antemar som ledamot i revisionsutskottet för tiden den 1 maj 2020 till och 
med den 30 april 2023. 
 
Wanja Lundby-Wedin och Gudrun Antemar deltar ej i beslutet. 
 


10 Beslut om etablering av grundutbildning i Science Village 
 PM med förslag till beslut från projektgruppen för LU:s etablering på 
 Brunnshög/SV 
 Bilaga § 10 a 
 Dnr STYR 2018/654 
 
 PM:et Grundutbildning i Science Village från projektgruppen för LU:s 
 etablering på Brunnshög/SV 
 Bilaga §10 b 
 
 Delrapport 2020-05-08 från naturvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp 
 ”Etablering vid SVS” 
 Bilaga § 10 c 
 
 Föredragande: Sven Lidin & Olle Söderman  
 
Styrelsen beslutar att 
 


• Grundutbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i SV. 
• Detaljerna i planeringen och utformningen av grundutbildningen i SV delegeras till 


berörda fakulteter. 
• Berörda fakulteter ska årligen, med start 2021, vid styrelsens decembermöten 


redogöra för hur arbetet i frågan om etablering av grundutbildning i Science Village 
fortskrider. Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk konsekvensanalys. 
 


11 Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets 
anknutna stiftelser  
 PM med förslag till beslut 2020-05-15 från avdelningen Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 11 
 Dnr V 2020/870 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa årsredovisning för 2019 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet 
 
att dela ut 80 mnkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2019 eller begärt belopp efter 
särskild prövning 
 
att dela ut 15 mnkr från Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation, vilket innebär att 
även delar av kapitalet tas i anspråk 
 
att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbar avkastning som uppkommit 
under 2019 (ca 14 mnkr) eller begärt belopp efter särskild prövning 
 


12 Beslut om ledamöter till donationsstyrelsen 
 PM med förslag till beslut 2020-05-06 från avdelningen Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 12 
 Dnr V 2020/869 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Styrelsen beslutar 
 
att utse ledamöter i Donationsstyrelsen för perioden 2020-07-01 till 2022-06-30 enligt 
följande (för befattningshavare vid Lunds universitet anges endast tjänstetitel): 
 
förvaltningschef (ordförande) 
universitetsstyrelsens ordförande 
ekonomidirektör 
koncernchef Lars Ljungälv 
direktör Lennart Nilsson 
professor Katarina Olsson 
senior ESG-analytiker Anita Lindberg 
en studentrepresentant som utses av LUS. 
 
Jonas Hafström deltar ej i beslutet. 
 


13 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer 
 PM 2020-05-11 från avdelningen Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 13 
 Dnr V 2020/927 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Information. 
 


14 Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget 
 PM med förslag till beslut från LU Holding AB 
 Bilaga § 14 
 Dnr STYR 2020/973 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att  
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
att till stämmoombud för årsstämma 2020, samt eventuella extra bolagsstämmor under 
perioden fram till nästkommande årsstämma, utse rektor Torbjörn von Schantz; 


 
- att stämmoombudet inför stämman föreslås rösta för 


- att ägardirektivet för Holdingbolaget antas enligt bilaga 1; 
- att resultat- och balansräkning fastställs enligt förslag, se bilaga 2; 
- att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag enligt bilaga 2 och att ansvarsfrihet         
beviljas för styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet med   
rekommendation i revisionsberättelsen, se bilaga 3; 
- att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 2 prisbasbelopp till 
styrelseordföranden och 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden samt 1 prisbasbelopp 
till övriga styrelseledamöter vardera. Arvode utgår dock ej till representanter från och 
anställda vid Lunds universitet, samt ej heller till ledamot Hans Petersson. Arvode till 
revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från denne. 


 - att utse följande personer till ledamöter i styrelsen: 
 
 


Bo Ahrén, vicerektor Lunds universitet 
Hans Petersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Sarah Fredriksson, VD PULS AB, styrelseledamot Sweden Bio m.m. 


 Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity m.m. 
Christofer Edling, Dekan Samhällsvetenskaplig fakultet samt ledamot 
universitetsstyrelsen. 
Sara Thiringer, studentrepresentant utsedd av LUS 
Jeanette Andersson, VD MINC, medgrundare Queen Invest, medlem 
digitaliseringsrådet m.m. 


 Ulrika Ringdahl, VD Invest in Skåne 
 


- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Bert Nordberg till vice ordförande i 
styrelsen; samt 
- att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget. 


 Huvudansvarig revisor är Maria Ekelund. 
 
Torbjörn von Schantz, Christofer Edling och Sara Thiringer deltar ej i beslutet. 
 


15 Beslut gällande samordnad internrevision mellan Lunds universitet och Malmö 
universitet 
 PM med förslag till beslut 2020-06-11 från Internrevisionen 
 Bilaga § 15 
 Dnr STYR 2020/987 
 Föredragande: Jean Odgaard 
 
Styrelsen beslutar att att ställa sig positiv till att internrevisionen mellan Lunds universitet 
och Malmö universitet samordnas. 
 


16 Information om aktuell situation med anledning av coronaviruset 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger & Susanne 
 Kristensson 
 







 6(7) 
 


§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Information. 
 


17 Information om pågående rekrytering av ny rektor 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Information. 
 
Sylvia Schwaag Serger & Christofer Edling deltar ej under denna punkt. 
 


18 Beslut om ny studentledamot i rekryteringsgruppen för rektor och prorektor 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar att Linnea Karlsson fr o m 2020-07-01 ersätter Robin Bernståhle som 
ledamot i rekryteringsgruppen. 
 
Sylvia Schaag Serger & Christofer Edling deltar ej i beslutet. 
 


19 Information om ekonomiskt utfall per 30 april 
 PM 2020-06-05 från sektionen Ekonomi  
 Bilaga § 19 
 Dnr V 2020/1118 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


20 Information och diskussion inför verksamhetsplan och resursfördelning 2021 
 Missiv med underlag 2020-06-01 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 20 
 Dnr STYR 2020/1 
 Föredragande: Tim Ekberg & Elisabet Pupp 
 
Information och diskussion. 
 


21 Utbildningsrapport: Globalt lärande – internationalisering av utbildning 
 Missiv med underlag från avdelningen Kvalitet och utvärdering 2020-06-02 
 Bilaga § 21 
 
Information. 
 


22 Information  
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 22 a 
  


b) Rapport från LUS 
 Bilaga § 22 b 
 
Ordförande tackar avgående ordförande för LUS Gustav Ekström samt avgående 
studentledamöter Linn Svärd, Sara Thiringer och Robin Bernståhle för deras tid i 
styrelsen och inbjuder dem till middag med styrelsen när vi åter kan träffas fysiskt. 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström & Jean Odgaard 
 
 Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
 - Granskning av arbetsmiljöarbetet 
 - Granskning av digitalisering inom grundutbildningen 
 - Svar på Internrevisionens granskningar: 
  - Kris- och katastrofhantering 
  - Systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
d)  Rapport från riskutskottet 


 Föredragande: Jonas Hafström & Tim Ekberg 
 
 Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte 
 - Allmänna övergripande risker 
 - Omvärldsbevakningen 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2020-03-30 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 e 


 
f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 


 Förteckning 2020-03-30 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 16 f 


 
23 Eventuellt övrigt 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Gunnar Wetterberg 








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Sandgatan 3  Telefon 046-222 68 44  


E-post oskar.johansson@stu.lu.se  Webbadress www.lu.se


Kval i tet  och utvärder ing 


Oskar  Johansson 


Missiv – Globalt lärande i tider av Corona  


Utbildningsnämnden sammanställer årligen en utbildningsrapport på ett utvalt tema 
till universitetsstyrelsen. Temat för årets rapport är “Globalt lärande – 
internationalisering för utbildning”. Syftet med rapporten är att ge en övergripande 
bild av universitetets ställning som ett genomgående internationellt lärosäte. 


Från början var planen att rapporten skulle ges styrelsen inför sammanträdet den 24 
april, och skrevs under januari till mars i år, men var tvungen att åsidosättas på 
grund av tidsbrist i och förändrad dagordning av sammanträdet. Corona hade då 
precis börjat blossa upp som en kris för hela världen, Två månader efter rapportens 
färdigskrivande har mycket förändrats. Samhällsspridning har uppnåtts i stora delar 
av världen, med höga dödstal som följd , och flera länder har helt stängt ned. I 
Sverige har all undervisning ställt om till distans och ett inreseförbud för resor från 
utanför EES och EU har införts. Dock börjar framförallt de europeiska länderna att 
sakta öppna upp sig igen. Svenska lärosäten kommer från och med den 15 juni att, 
till vis del, kunna bedriva undervisning på campus igen. 


Internationaliseringen vid Lunds universitet har påverkats i stor grad av 
Coronakrisen. Globalt har krisen inneburit en drastisk minskning av rörligheten, 
och skapar stora problem för både inresande och utresande studenter. Även de 
studenter som kan genomföra en mobilitet kan känna tveksamhet till att genomföra 
det, på grund av smittorisken. Vidare har flera länder och lärosäten meddelat att de 
inte kommer genomföra några studentutbyten inför hösten. Pandemins 
samhälleliga konsekvenser kommer troligtvis vara mer långvariga än vad själva 
sjukdomen är. Ekonomin i många länder har svängt skarpt nedåt, med en kraftig 
ökning av arbetslösheten som effekt. Presumtiva studenter från tredjeland har redan 
meddelat att de kommer få svårt att betala sina studieavgifter, med anledning av att 
deras föräldrar förlorat sitt jobb. 


När bilden av universitetets ställning som ett internationellt lärosäte förändras så 
mycket och så snabbt som det har gjort sedan rapporten sammanställdes är 
rapportens aktualitet möjlig att ifrågasätta. Dess resultat är från en period med helt 
andra förutsättningar vad gäller exempelvis studentmobilitet. Dock visar rapporten 
tydligt på hur situationen såg ut innan pandemins utbrott, och då även vilka 
problem vi riskerade att ställas inför. Som rapporten tydligt visar har Lunds 
universitet, framförallt på avancerad nivå, många program och miljöer som nästan 
uteslutande består av inresande studenter. Ifall antalet inresande studenter skulle 
minska på grund av den begränsade rörligheten, riskerar dessa program stå med 
avsevärt mycket färre studenter vid höstterminens start. Många fakulteter har 
reagerat på detta med att genomföra överintag i den internationella 
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antagningsomgången. Andra kritiska problem att hantera rör exempelvis inresande 
studenters välmående och integrering i samhället. Många inresande studenter 
känner sig ensamma, och har svårt att träffa svenska studenter. När typiska 
mötesytor som klassrummet, biblioteket eller för den delen studentlivet försvinner 
kan den här isoleringen komma att öka. 


Högre utbildning har i nästan samtliga länder världen över antingen fått ställa om 
till distansundervisning eller fått ställa in. Den normala situationen som var innan 
den påtvingade digitala omställningen kommer vi troligtvis inte kunna återgå till, 
och frågan är om det ens är önskvärt. Samtliga lärare vid Lunds universitet har idag 
fått erfarenhet av att planera och genomföra distansundervisning. För att uppfylla 
regeringens nya krav har universitetet på mycket kort tid tagit fram gemensamma 
och fakultetsövergripande lösningar på hur utbildning kan möta samhällets nya 
behov. På liknande vis krävs det en reaktion vad gäller internationaliseringen av 
Lunds universitet. För att vi ska veta vart vi vill och vad vi önskar, är det centralt 
att veta var vi befann oss tidigare. Det har blivit svårare att resa världen över för sin 
utbildning, men det är inte förrän vi nu på riktigt har kunnat krympa avstånden med 
hjälp av digitaliseringen. Om det är fullt möjligt att ställa om till 
distansundervisning på kort tid, bör inte heller virtuella mobiliteter eller globala 
digitala klassrum vara en omöjlighet. 
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Globalt lärande – internationalisering för 
utbildning 


Utbildningsnämnden gör årligen en rapport om utbildning som sedan avrapporteras 
till universitetsstyrelsen. I år är temat “Globalt lärande – internationalisering för 
utbildning”. 


Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av universitetets ställning som 
ett genomgående internationellt lärosäte. Enligt Lunds universitets strategiska plan 
för 2017-2026 ska Lunds universitet fortsätta utvecklas som ett internationellt 
lärosäte. Detta innebär bland annat goda möjligheter för internationell rörlighet för 
studenter och medarbetare, ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i 
verksamheten, attraktivitet för internationella studenter och medarbetare, samt 
strategiskt förankrade internationella partnerskap. Det globala lärandet syftar till att 
stärka universitetets studenters internationella erfarenhet och interkulturella 
kompetens. Det globala lärandet främjas genom bl a möjligheter att tillbringa en 
del av utbildningen utomlands, genom internationalisering av utbildningar och 
miljöer vid universitetet. 


Rapporten inleds med en presentation och diskussion om internationalisering inom 
utbildning, hur det har utvecklats vid Lunds universitet samt en framtidsspaning på 
området. Framtidsspaningen inkluderar ett särskilt avsnitt riktat till utvecklingen av 
EUs utbildningspolitik. Det följs sedan av en statistisk genomgång av olika 
faktorer som bidrar till det globala lärandet och internationaliseringen av 
utbildningen. Statistiken omfattar antalet inresande och utresande studenter, den 
geografiska spridningen bland de inresande studenterna, program riktade mot en 
internationell marknad, balansen mellan inresande och utresande utbytesstudenter. 
Rapporten fortsätter med en redogörelse för några av de större strategier och 
samarbeten för internationalisering som universitetet har inrättat på en central nivå.  


Avslutningsvis diskuterar rapporten kort några av de större utmaningarna som 
Lunds universitet kommer att stå inför rörande internationalisering och globalt 
lärande inom den närmaste framtiden. 
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Sammanfattning 
Lunds universitet är Sveriges mest internationella lärosäte räknat till antalet 
inresande studenter per år.  


Den stora merparten av inresande studenter läser på avancerad nivå och 
forskarnivå. Av programnybörjare på masterutbildningar år 2018 var 58 procent 
inresande studenter och på forskarnivå var andelen antagna från utlandet 42 
procent. 


Det finns kraftiga variationer i hur internationella Lunds universitets 
utbildningsmiljöer är inom olika delar av universitetet.  


År 2011 infördes studieavgifter för tredjelandsstudenter vilket reducerade antalet 
sökande. Andelen inresande studenter är dock idag lika högt som före införandet. 


Antalet inresande utbytesstudenter har minskat kraftigt sedan 2016 i ett försök att 
minska överproduktionen och få en bättre balans mellan antalet inresande och 
utresande. Antalet inresande är fortfarande högre än antalet utresande.  


Lunds universitet rekryterar drygt hälften av sina inresande studenter från Europa 
och knappt hälften från resten av världen. 


Andelen inresande studenter på program varierar kraftigt, med vissa miljöer som 
näst intill uteslutande består av inresande studenter. Dock innebär inte detta att det 
inte är isolerade från svenska studenter, då de även kan samläsa enskilda kurser  
med svenska studenter. 


En majoritet av Lunds universitets program med tillträde på avancerad nivå utlyses 
internationellt. Antalet program med tillträde på grundnivå som utlyses 
internationell ökar, men är dock i kraftig minoritet. 


Intäkterna från studieavgifter har kontinuerligt ökat kraftigt, och är idag över 120 
mnkr. 
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Definitioner 
I föreliggande PM används ett antal uttryck som med fördel kan förklaras för 
läsaren.  


 Internationell studentmobilitet = utländska studenter som kommer till 
Sverige för att studera och svenska studenter som åker utomlands för att 
studera. 


 Inresande student = inresande utbytesstudenter som deltar i ett 
utbytesprogram vid svenska universitet och högskolor samt studenter som 
anordnar sina studier i Sverige på egen hand, så kallade freemovers-
studenter. 


 Utresande student = svenska studenter som åker utomlands för att studera 
som utbytesstudenter och freemovers-studenter. 


 Inresande utbytesstudent = deltar i ett utbytesprogram om anordnas av 
svenska och utländska universitet och högskolor vid ett lärosäte. 


 Utresande utbytesstudent = deltar i ett utbytesprogram som anordnas av 
svenska och utländska universitet och högskolor vid ett lärosäte utomlands. 


 Inresande freemovers-student = beviljats uppehållstillstånd som inte är 
äldre än 2 år, för studier eller utrikes född som invandrat mindre än sex 
månader innan studiestarten samt övriga personer som inte har uppgift om 
svenskt personnummer i lärosätets studieadministrativa system. 


 Tredjelandsstudent = Student ifrån utanför EU. 


 Avgiftsskyldig student =student som måste betala studieavgift för 
utbildning på grund- och avancerad nivå vid ett svenskt lärosäte enligt 
Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och 
högskolor § 5 (SFS 2010:543) . 


 Internationell student= Student med annat förutbildning från annat land 
än Sverige. 


 Program riktade mot en internationell marknad = Program som 
marknadsförs på https://www.universityadmissions.se/. 
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Inledning 


Ett globalt universitet - är internationalisering av utbildning viktigt för 
Lunds universitet? 


Nutidens och framtidens stora utmaningar, så som miljö och klimat, hållbar 
utveckling, migration, digitalisering och demografiska förändringar, är av sin natur 
globala. Lunds universitet spelar en viktig roll i att identifiera, bemöta och finna 
lösningarna på det som utmanar samhället. De globala utmaningarna ställer idag 
Lunds universitets internationalisering på sin spets, något som även har 
identifierats i Lunds universitets strategiska plan. Globala samarbeten och 
samverkan med omvärlden inom forskning möjliggör för universitetsvärlden att 
kraftsamla för att förklara och förbättra samhället i de utmaningar som ställs. På 
liknande vis bidrar Lunds universitet med studenter vars kompetens utvecklas 
internationellt och i globala miljöer. Det är studenter som är bättre rustade för att 
gå ut i det skånska, svenska och internationella samhället och möta samhällets 
problem. 


Att studenter med internationell erfarenhet bidrar till det svenska samhället och den 
svenska arbetsmarknaden är tydligt enligt deras höga etableringsgrad. Figur 1 visar 
etableringsgraden för svenska studenter på arbetsmarknaden 3 år efter examen i 
Sverige för samtliga svenska lärosäten, uppdelade efter examensår för studenter 
med respektive utan utbytesstudier. Samtliga år har etableringsgraden för studenter 
som deltagit i utbytesstudier varit högre än etableringsgraden för studenter utan. De 
sista redovisade åren är differensen till och med som högst, och uppgår för de som 
tog examen 2014 till nästan 15 procentenheter. Att studenter med internationell 
erfarenhet uppskattas och eftertraktas i samhället är även synligt vad gäller deras 
lönegrad efter examen. Av de studenter som avlade en civilingenjörsexamen 2014 
hade 23% av de utan utbytesstudier en årslön över 500 000 kr i jämförelse med 
32% av de med utbytesstudier. 


Figur 1: Etableringsgraden för studenter med och utbytesstudier 3 år efter examen. Under 
perioden 1998-2014. 


 
Det går självklart att ifrågasätta ifall de studenter med erfarenhet av utbytesstudier 
lättare får jobb och högre lön på grund av de kompetenser de erhåller genom att 
studera i ett annat land, eller om det beror på att de mest ambitiösa och drivna 
studenterna, och som då automatiskt skulle lättare få anställning, är de som deltar i 
utbyten. I rapporten Arbetsgivarens syn på utlandserfarenhet visar Svenskt 
näringsliv på hur både svenska företag och myndigheter skattar de förmågor de 
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anser att studenter erhåller under utbytesstudier. Resultaten från rapporten pekar på 
hur både företag och myndigheter anser att studenter utvecklar förmågor som är 
relevanta och som kan vara avgörande vid anställning. Vidare skattar större företag 
med mer internationell verksamhet den typen av förmågor ännu högre. Både 
myndigheter och företag anser att förmågor av internationell karaktär, så som 
interkulturell kompetens och språkkunskaper, kommer att bli ännu viktigare. Den 
svenska arbetsmarknaden och, i förlängningen, det svenska samhället värderar och 
behöver studenter med erfarenhet från globala mötesplatser. Internationalisering är 
också en självklar del i den tradition av svensk öppenheten som bidragit till 
samhällets och näringslivets utveckling, till ökad innovationskraft. 


Bidraget av internationell kompetens till det svenska samhället sker inte enbart 
genom att svenska studenter erhåller erfarenhet från att studera i globala miljöer, 
utan även genom att lärosätet attraherar skickliga studenter från andra länder. 
Studenter som efter examen kan stanna i Sverige och bidra till 
samhällsutvecklingen. I figur 2 framgår det hur stor andel av de inresande 
studenterna som år 2017 har en registrerad inkomst i Sverige, fördelade på 
examensåret. Totalt har närmare 80 000 inresande tagit examen vid något svenskt 
lärosäte under perioden 1996–2016. Av dessa har en fjärdedel (19 000) någon form 
av inkomst i Sverige. Mer än en tredjedel av alla inresande studenter som tog 
examen 2016, hade ett år senare en registrerad inkomst i Sverige. Vad som 
ytterligare anmärkningsvärt är hur dessa studenter är fördelade på 
arbetsmarknaden. 23% arbetar antingen som universitets- och högskolelärare eller 
bedriver forskarutbildning. Övriga 77% befinner sig alltså utanför 
universitetsvärlden, varav 3% har ett chefsyrke. Det är således en stor del av de 
inresande studenterna som blir en del av den svenska arbetsmarknaden.  


Figur 2: Andelen inresande studenter med registrerad inkomst i Sverige 2017 fördelat på 
examensår. Avser examensår mellan 1998 och 2017. 


 
På ett liknande vis bidrar svensk högre utbildning generellt, och Lunds universitet i 
synnerhet, till den globala arbetsmarknaden. I rapporten Lunds universitets 
studenter efter examen som presenterades för Lunds universitets styrelse vid 
sammanträdet 26 april 2019, påvisades det att cirka 1% av alla svenska studenter 
som tar examen i Sverige utvandrar inom ett år från examen och cirka 3% har 
utvandrat efter tio års tid. För Lunds universitet är motsvarande andel mer än det 
dubbla, på över 2% inom ett år och över 6% inom 10. Med all sannolikhet har 
studenterna inte åkt utomlands utan att goda möjligheter till försörjning.  
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Enligt Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026 ska universitetet fortsatt 
utvecklas som ett internationellt lärosäte, och bland annat ha ett internationellt 
perspektiv och globalt engagemang i verksamheten. Möjligheterna för att kunna 
utvecklas i den här riktningen är många. En ökad nationalism, och framförallt 
isolationism, kan ifrågasätta betydelsen av att verka som ett internationellt och 
globalt lärosäte. Rädslan för omvärlden den nyligen utbrutna Covid19-pandemin 
riskerar att skapa kan vidare hindra möjligheterna för globala mötesplatser och 
utbyten inom högre utbildning. Dock är det tydligt att samhället är i behov av ett 
lärosäte vars studenter rustas för att verka i en globaliserad värld. 


Internationalisering av utbildning vid Lunds universitet 


Med internationalisering avses den avsiktliga processen att integrera en 
internationell, interkulturell eller global dimension med syftet, innehållet och 
tillhandahållandet av eftergymnasial utbildning, för att öka kvaliteten i utbildning 
och forskning för alla studenter och anställda och för att meningsfullt bidra till 
samhället. Internationaliseringsarbetet vid LU har gradvis utvecklats från att för 15 
år sedan omfatta i stor del studentmobilitet till att idag vara mer integrerad och 
omfatta universitetets olika verksamheter och nivåer, internationalisering på 
hemmaplan, internationalisering av utbildningsplaner, universitetsövergripande 
fördjupade partnerskap, virtuellt utbyte, mm. 


För att stärka arbetet med internationaliseringen har Lunds universitet beslutat om 
en handlingsplan för internationalisering 2019–2021. Handlingsplanen lyfter fram 
åtgärder för att främja internationalisering vid universitetet och öka universitetets 
attraktionskraft. Handlingsplanen har införlivat rekommendationer från 
delbetänkandet ”En strategisk agenda för internationalisering” (SOU 2018:3) och 
slutbetänkandet ”Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige” (SOU 
2018:78). Utöver handlingsplanen 2019–2021 bedrivs utvecklingsarbete genom 
regionala strategier/handlingsplaner för Afrika, Asien, Storbritannien. Under de 
kommande två åren kommer regionala handlingsplaner att utvecklas för samarbete 
med Nordamerika, Latinamerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen), 
samt Europa. 


Ett av fyra övergripande mål i handlingsplanen är att studenterna ska utveckla sin 
internationella erfarenhet och interkulturella kompetens. Studenter ges idag goda 
möjligheter till detta genom internationell erfarenhet såsom en period av utbildning 
eller praktik utomland och dels genom internationalisering av miljöer och 
utbildningar vid universitetet. Med handlingsplanen höjs ambitionen. Andelen 
studenter som tillbringar en del av sin utbildning utomlands ska öka till minst 25%, 
stödet för internationella studenter ska förbättras, samverkan med utländska 
lärosäten liksom internationalisering på hemmaplan ska fördjupas. 


Lunds universitet har de senaste åren satsat på att öka kompetensen inom 
migrationsområdet framförallt genom anställningen av en migrationssamordnare 
som ger stöd åt internationella studenter, doktorander och personal som behöver 
tillstånd för att vistas i Sverige. I januari 2019 initierade Migrationsverket ett 
pilotprojekt, tillsammans med Lunds universitet och fyra andra lärosäten, för att 
utfärda tvååriga uppehållstillstånd för att utfärda tvååriga uppehållstillstånd för 
avgiftsskyldiga studenter. Projektet är ett svar på lärosätenas uppmaning till 
Migrationsverket att ändra rådande praxis att utfärda uppehållstillstånd på 1 år. 
Genom att delta i projektet kan Lunds universitet hjälpa inresande 
programstudenter att undvika förlängningsansökningar och risken för 
komplikationer som i värsta fall kan resultera i att de måste lämna Sverige under 
pågående utbildning. 
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Utveckling av förutsättningarna för internationalisering av utbildning 


Det första studentutbytet i modern tid på universitetsgemensam nivå startade år 
1966 med University of California med ett fåtal studenter. Det har utvecklats till 
idag då nästan 3 000 studenter deltar i ett utbyte till eller från universitetet och över 
4 500 freemover-studenter registrerar sig vid universitet. Universitetet har nästan 
600 avtal med utländska lärosäten om att byta studenter. University of California är 
fortfarande ett populärt universitet med ett årligt utbyte av ca 60 studenter från 
Lunds universitet. 


Möjligheten till internationalisering och globala utbyten vid Lunds universitet har 
starkt påverkats av svensk politik och europeiska initiativ. 
Internationaliseringsutredningen 1974 betonade vikten av att förbereda studenterna 
för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad samt internationell förståelse och 
fredlig samverkan. Det är dock inte förrän sent 1980-tal och 1990-tal som politiska 
insatser på riktigt underlättade internationaliseringen av svensk högre utbildning. 
1989 förändrades möjligheten att studera utomlands med nya generösa regler för 
studiestöd för utlandsstudier. Ytterligare stöd för utresande, men även inresande 
studenter, kom när Sverige gick med i EU:s Erasmusprogram 1992 vilket bland 
annat erbjöd stipendier för utbytesstudier. Genom Erasmusprogrammet har nära 
200 000 svenskar fått möjlighet att tillbringa en del av sin utbildning i ett annat 
europeiskt land. I proposition 1992/93:1 Universitet och högskolor - frihet för 
kvalitet, som låg till grund för högskolereformen 1993, betonades att internationell 
konkurrens skulle bidra till höjning av utbildningens kvalitet. 1999 lanserades 
Bolognaprocessen, vilket har bidragit till att jämställa utbildning mellan olika 
Europeiska länder och resulterade 2010 i instiftandet av European Higher 
Education Area (EHEA). Studentmobiliteten till och från regioner utanför Europa 
utvecklades med Erasmus Mundus-programmet som startade 2008 och tilldelade 
stipendier mellan europeiska och icke-europeiska lärosäten. Sedan 2014 har 
samtliga av EU:s utbildningsinitiativ slagits samman till ett program, Erasmus+. 
Den största politiska förändringen rörande tillförseln av inresande studenter kom i 
juli 2011, då Sverige införde studieavgifter för studier på grund- och avancerad 
nivå för studenter från länder utanför Europeiska samarbetsområdet (EES). Efter 
att ha ökat i flera år, sjönk andelen inresande freemovers kraftigt mellan 2010 och 
2011. 


Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillsätta utredningen Ökad 
internationalisering av universitet och högskolor, dir. 2017:19. Utredningen skulle 
bland annat lämna förslag på nya mål och strategier för de svenska lärosätena samt 
föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning. 
Slutbetänkande, Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 
2018:78, föreslår att den svenska ambitionen ska höjas till att minst 25% av 
studenterna ska vid 2025 ha tillbringat 3 månader utomlands under sin studietid. 


Den globala utbildningsutvecklingen i omvärlden påverkar internationaliseringen 
av högre utbildning och studentmobiliteten i Sverige och vid Lunds universitet. 
Internationalisering av högre utbildning påverkas exempelvis av en förändrad 
global tyngdpunkt med ekonomisk förskjutning gentemot Asien, en ökad rörlighet 
av människor, minskad fattigdom i flera delar av världen, minskad säkerhet genom 
klimatförändringar, samt ökad nationalism och protektionism. Från år 2000 till 
2017 har andelen som går vidare till högre utbildning ökat från 17% till 46% 
(Unesco 2017 – Global Education Monitoring report). Ökade möjligheter och 
behov har lett till en global ökning av internationell studentmobilitet. Ökade behov 
av utbildning, en växande medelklass och billigare resande har bidragit till att fler 
studenter söker alternativ till utbildning i det egna landet. År 2015 studerade cirka 
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4,6 miljoner studenter utomlands, ungefär 2% av samtliga studenter, och det finns 
uppskattningar på att detta kommer att öka till cirka 7 miljoner år 2030. Men inte 
enbart volymen, utan även mönstret för global student mobilitet håller på att 
förändras. Nya länder växer på utbildningskartan. Exempelvis är Kina idag 
världens största kunskapsproducerande nation. Fler och fler länder som stödjer sig 
på akademisk frihet eller demokrati ställer sig bland de stora utbildnings- och 
forskningsaktörer, vilket skapar nya utmaningar. Även ökade tendenser till 
nationalism, protektionism och isolering bland traditionellt starka 
universitetsländer, som USA och Storbritannien, kommer att påverka den framtida 
globala utbildningsvärlden. Dessa två länder hade 2017 nästan 40% av den mobila 
studentmarknaden. 


På agendan inom EU:s utbildningspolitik 


EU har en begränsad roll att spela inom utbildningsområdet, där EU:s fördrag1 
bestämmer att EU ska bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet 
genom att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och 
komplettera deras insatser.  


Dock har utbildning tagit en allt mer central plats på den politiska agendan bland 
EU:s ledare, framför allt när det gäller utbildningens roll i att svara på 
samhällsutmaningar. Vid det sociala toppmötet i Göteborg2 november 2017 antog 
EU:s stats- och regeringschefer slutsatser om hur man kan stärka EU:s insatser på 
området utbildning och kultur. Utbildningens roll inom den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter diskuterades och man underströk särskilt vikten av intensifierad 
rörlighet och utbyten för unga européer, som ett led i att främja ömsesidig 
förståelse i en värld av ökande populism och främlingsfientlighet.  


Inför Göteborgstoppmötet lade kommissionen fram en vision om ett europeiskt 
område för utbildning senast 2025. Detta område definierar man som ”ett EU där 
utbildning, studier och forskning inte hindras av gränser. En kontinent där det har 
blivit normalt att tillbringa en tid i en annan medlemsstat – för att studera eller 
arbeta – och där alla utöver sitt modersmål talar två andra sprak. En kontinent där 
människorna har en stark känsla för sin identitet som européer, för det europeiska 
kulturarvet och dess mångfald.”  


Denna vision har kommissionen fortsatt att bygga på de senaste två åren och lade i 
maj 2018 fram ett strategidokument om utbildningspolitikens roll för att stärka 
europeiskt samarbete. Grunden för det europeiska området för utbildning ska 
utgöras av följande initiativ:  


 20 Europauniversitet senast 2024, som startas genom pilotprojekt under 
2019 och 2020 och utvidgas från och med 2021  


 Ett stärkt Erasmus+-program (där kommissionen ursprungligen föreslog en 
dubblering av budgeten till 2021-2027 och har under von der Leyens 
ledning ökat ambitionen till en tredubblad budget jämfört med 2014-2020)  


 Pilotprojekt om ett europeiskt studentkort, med hopp om att ett elektroniskt 
kort kan tas i bruk 2021  


 Förslag till rekommendation från rådet om att främja automatiskt 
ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning och 
gymnasieutbildning samt resultat av studieperioder utomlands  


 Förslag till rekommendation från rådet om språkinlärning  


 Handlingsplaner om digital utbildning, desinformation och artificiell 
intelligens  
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 Förslag till rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande  


Enligt kommissionen bör det europeiska området för utbildning bidra till att 
uppfylla tre mål: 


 Främja rörlighet och samarbete över gränserna inom utbildning  


 Överbrygga omotiverade hinder som gör det svårare att gå i skola, få 
utbildning och arbeta i ett annat land  


 Stödja medlemsstaterna att förbättra sina inkluderande 
utbildningsstrategier  


Särskilt Europauniversitet har snabbt gått från en idé som återuppväcktes av 
Emmanuel Macron i september 2017 till en pilotutlysning inom Erasmus+-
programmet och en politisk prioritering av vikt för den nya kommissionen. 
Gensvaret från lärosäten har varit väldigt stort, både på piloterna och den 
kringliggande policydebatten i Bryssel. Vid den första utlysningen 2019 valdes 17 
pilotnätverk ut, däribland EUGLOH med Lunds universitet, och från 2020 års 
utlysning kommer ytterligare 24 piloter att väljas ut. Det är i skrivande stund oklart 
huruvida den fullskaliga lanseringen från 2021 kommer att innebära ett fortsatt 
växande antal nätverk, eller om det kommer ske en konsolidering av antalet 
Europauniversitet för att fördjupa samarbetet inom dessa. Debatten om excellens 
kontra inkludering gör sig särskilt påmind också inom europeisk utbildningspolitik. 


Vissa av de första utvalda piloterna uppvisar en väldigt hög 
integrationsambitionsnivå som går bortom idén att tillhandahålla en äkta europeisk 
examen till att även bygga grunden för forskningssamarbete. Man märker ett 
tydligt politiskt momentum för Europauniversitet, där många lärosäten hyser 
förhoppningar om snabbare framsteg än vad som varit möjligt under 
Bolognaprocessen. Det är också tydligt att inte bara kommissionens 
utbildningsgeneraldirektorat ser betydelsen av Europauniversitet. 
Generaldirektoratet för forskning och innovation tycks även alltmer vilja använda 
initiativet som ett instrument för att främja sin agenda om öppen vetenskap och 
framtida integration inom det europeiska forskningsområdet. 


Under Ursula von der Leyens ledarskap har EU-kommissionen för första gången 
fått en och samma kommissionär med ansvar för såväl utbildning som forskning 
(samt innovation, kultur och ungdomsfrågor), i Mariya Gabriel. I Gabriels 
uppdragsbeskrivning är realiseringen av det europeiska området för utbildning till 
2025 en topprioritering. Detta ska ske genom att överbrygga hinder för lärande, 
förbättrad tillgång till kvalitetsutbildning och att underlätta rörlighet för studenter. 
Likaså ligger ett ’fullt verkställande’ av Europauniversiteten på Gabriels officiella 
att-göra-lista. 


Vi noterar också att utbildningsfrågorna sorterar under den av von der Leyens 
övergripande prioriteringar som går under namnet ’främjande av vår europeiska 
livsstil’. Under sin utfrågning av EU-parlamentet beskrev Gabriel sin ambition om 
att skapa synergier mellan sina ansvarsområden och om ett europeiskt område för 
forskning, utbildning, innovation, kultur, ungdom och sport. Efter att hon tillträtt 
har Gabriel pratat om hennes långsiktiga ambition om att få till en europeisk 
kunskapsstrategi. Detta tolkas allmänt som ett arbetsnamn på att försöka länka ihop 
det europeiska området för utbildning och det europeiska forskningsområdet. 


I sitt nyligen presenterade arbetsprogram med kommande policyinitiativ under 
2020, skriver kommissionen att ”en del av den europeiska livsstilen handlar om att 
främja kompetens, utbildning och inkludering”. Detta ger de verktyg och den 
kunskap som människor behöver för att utvecklas och delta fullt ut i 
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”omställningen till ett rättvist, klimatneutralt och digitalt EU”, heter det. Under 
2020 kommer det att läggas fram ett antal policydokument av relevans för 
utbildningsområdet:  


 Uppdaterad handlingsplan för digital utbildning  


 Uppdaterad kompetensagenda för Europa  


 Skapa ett europeiskt utbildningsområde  


 Handlingsplan för integration och inkludering  


Mobilitetsstatistik 


Lunds universitet – Sveriges största aktör för globalt lärande och 
internationellt utbildningsutbyte 


Lunds universitet har flest inresande studenter bland alla lärosäten i Sverige. 17 
procent av de registrerade studenterna vid LU år 2018, drygt 6 700 studenter, var 
inresande vid universitetet och motsvarande i Uppsala var 11 procent (ca 4 800). I 
Stockholm och Göteborg var andelen lägre än så (9% resp. 7%) och på många 
högskolor är det internationella inslaget ännu mer sparsamt. Lunds universitet 
utgör således den största mötesplatsen för mixade studentgrupper för högre 
utbildning i Sverige och är en viktig aktör för att tillvarata internationella 
perspektiv och globalt lärande. 


Figur 3: Lärosäte i Sverige med högst andel inresande studenter fördelat efter freemovers 
och utbytesstudenter. Registrerade 2018. 


Högskola (reg) 2018 Inresande 
tot. (antal) 


Inresande 
freemover 
(%) 


Inresande 
utbytes-
student (%) 


Inresande 
tot. (%) 


Lunds universitet 6719 12 5 17 
Uppsala universitet 4814 8 3 11 
Kungl. Tekniska högskolan 4604 18 6 24 
Stockholms universitet 4345 6 3 9 
Göteborgs universitet 3058 5 2 7 
Linköpings universitet 2721 6 4 10 
Linnéuniversitetet 2432 6 2 8 
Umeå universitet 2392 5 3 8 
Högskolan i Jönköping 2176 12 5 17 
Chalmers tekniska högskola 2046 11 5 16 
Malmö högskola 1598 7 1 8 
Karolinska institutet 1047 7 3 10 
Högskolan Dalarna 1035 6 2 8 
Luleå tekniska universitet 834 4 2 6 
Högskolan i Halmstad 745 5 2 7 
Mälardalens högskola 743 3 2 5 
Handelshögskolan i 
Stockholm 


700 20 9 29 


Sveriges 
lantbruksuniversitet 


690 8 3 11 


Blekinge tekniska högskola 683 11 2 13 
Mittuniversitetet 614 2 2 4 
Karlstads universitet 581 2 2 4 
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Örebro universitet 567 2 2 4 
Södertörns högskola 526 3 2 5 
Högskolan i Gävle 487 3 1 4 
Högskolan i Borås 484 3 2 5 
Högskolan Kristianstad 382 2 1 3 
Högskolan i Skövde 377 3 2 5 
Försvarshögskolan 32 1 2 3 


 


Motsvarande mönster finns bland examinerade och programnybörjare. Var femte 
student som tog examen 2018 var inresande och liknande siffror gällde även för 
programnybörjare 2018. 


Globala mötesplatser 


Det globala klassrummet som mötesplats för internationella och svenska studenter 
återfinns på olika platser i universitetets breda utbildningsutbud. För utbildning på 
grundnivå och yrkesprogram med gymnasium som tillträdesnivå är det 
internationella inslaget fortfarande mycket begränsat även om det har ökat under de 
senaste åren, en ökning som kan tillskrivas en medveten satsning från vissa 
fakulteter. Exempelvis har Ekonomihögskolan inrättat två engelskspråkiga 
program på grundnivå, Naturvetenskapliga fakulteten ger det naturvetenskapliga 
kandidatprogrammet på både svenska och engelska vilket även gäller vissa 
kandidatprogram på Konstnärliga fakulteteten. Så sent som den 28 maj 2019 
beslutade Medicinska fakulteten att Biomedicinprogrammet ska ges på engelska. 
Även vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga 
fakulteten finns kandidatprogram på engelska. 


Globala studiemiljöer vid Lunds universitet återfinns i första hand inom kurser och 
program på avancerad nivå. Grafen nedan visar att andelen internationella 
masterstudenter sjönk efter att studieavgifter infördes 2011 men har idag 
återhämtat sig till nivåer före införandet. De senaste åren har andelen inresande 
programnybörjare på avancerad nivå legat mellan 55 och 60 procent. 


På forskarutbildningsnivå är inslaget av internationella studenter lägre än på 
avancerad nivå men högre än på grundnivå. Här kan utbildningsområde och miljö 
spela en stor roll. Vissa miljöer domineras helt av inresande doktorander medan 
andra helt saknar internationella forskarstudenter. Vid universitetet som helhet är 
drygt 40% av alla forskarstudenter inresande och under de senaste tio åren har 
andelen ökat från 25% till 42%. 


Figur 4: Andel inresande studenter utifrån utbildningsnivå. Programnybörjare under perioden 
2009-2018 på grund-och avancerad nivå samt antagna till forskarutbildningen under samma 
period. 
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Inresande studenter studerar företrädesvis på avancerad nivå (ca 6 av 10) men de 
internationella studenterna är inte jämnt fördelade över utbudet av magister- och 
masterprogram. Det finns program med uteslutande internationella studenter och 
samtidigt program utan några internationella studenter alls. Vid LTH finns program 
som nästan helt domineras av studenter från utlandet. Men även vid andra 
fakulteter finns utbildningsmiljöer där nio av tio studenter är inresande. 


Figur 5: Program med hög andel studenter med förutbildning utanför Sverige. Registrerade 
2019. 


Program  Fakultet  Tredjeland  Europa  Inresande 
total  


Masterutbildning i system på 
chips 


LTH 91%  9%  100%  


Masterutbildning i trådlös 
kommunikation 


LTH 86%  12%  98%  


Masterutbildning i 
livsmedelsteknik och nutrition 


LTH 68%  29%  97%  


Masterutbildning i bioteknik LTH 57%  39%  96%  
Masterutbildning i 
vattenresurshantering 


LTH 77%  19%  96%  


Masterprogram i geomatik NAT 39%  55%  94%  
Masterprogram i mänskliga 
rättigheter 


JUR 54%  39%  93%  


Masterprogram i Environmental 
Studies and Sustainability Science 


USV 40%  52%  92%  


Masterprogram i miljöstrategisk 
styrning 


USV 47%  44%  91%  


Masterprogram i Environmental 
Studies and Sustainability Science 


SAM 28%  63%  91%  
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Masterprogram i Medie- och 
kommunikationsvetenskap 


SAM 57%  32%  88% 


 


Freemovers som kommer till Lunds universitet läser företrädesvis inom ramen för 
ett program medan utbytesstudenter läser fristående kurser. 


Lärare i det globala klassrummet 


De globala mötesplatserna vid Lunds universitet karaktäriseras inte enbart av 
antalet inresande studenter, utan även av en i hög grad internationaliserad lärarkår. 
Enligt figur 6 är det tydligt att bland Lunds universitets lärare (anställda inom 
huvudgrupp lärare) är antalet lärare med utländskt medborgarskap 2018 totalt 658 
stycken i jämförelse med 1509 lärare med svenskt medborgarskap. Det innebär att 
mer än 30% av alla lärare vid Lunds universitet har utländskt medborgarskap. 
Sedan 2004 har antalet lärare med utländskt medborgarskap mer än fördubblats 
sedan 2004, då antalet var 328. Antalet lärare med svenskt medborgarskap var då 
1602, vilket tydligt visar på en kraftig internationalisering av Lunds universitets 
lärarstyrka. En liknande, men inte lika kraftig ökning kan ses bland Lunds 
professorer. För meriteringsanställningarna har antalet med utländskt medborgskap 
sedan 2014 varit högre än antalet med svenskt medborgarskap, och är idag nästan 
dubbelt så hög. 


Figur 6: Antal anställda inom huvudgrupp lärare vid Lunds universitet fördelade över 
svenska och utländska medborgare 2004-2018. 


 


Figur 7: Antal professorer vid Lunds universitet fördelade över svenska och utländska 
medborgare 2004-2018. 
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Figur 8: Antal meriteringsanställningar fördelade över svenska och utländska medborgare 
2004-2018. 


 


Utbytesstudenter 


1Lunds universitet har högst andel och flest registrerade inresande utbytesstudenter 
av de stora universiteten i Sverige presenterat i figur 3. Enligt figur 9 är det tydligt 
att antalet inresande utbytesstudenter vid Lunds universitet har kraftigt minskat 
sedan 2016. Detta är ett resultat av aktiva beslut vid universitetet. Syftet med att 
minska antalet inresande är för att försöka uppnå en balans mellan antalet 
inresande och antalet utresande utbytesstudenter, för att bland annat undvika 
eventuellt överproduktion. Antalet utresande ökar dock samtidigt, och skillnaden 
mellan antalet inresande och antalet utresande är idag det minsta på länge. 


Figur 9: Antalet inresande och utresande utbytesstudenter vid Lunds universitet fördelade 
under perioden 1998-2018. 
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Även om Lunds universitet idag har en bättre balans mellan inresande och 
utresande utbytesstudenter än för exempelvis 10 år sedan finns det fortfarande 
vissa problem. Lunds universitet samverkar genom utbytesavtal med totalt 830 
universitet i 74 olika länder. Av dessa 74 länder är enbart ett land, Island, i god 
utbytesbalans (vi skickar lika många som vi tar emot). I 61 länder tar vi emot fler 
utbytesstudenter än vi skickar och i 12 länder är obalansen den motsatta – vi 
skickar fler än vad vi tar emot. Några länder med stora avvikelser är Tyskland och 
Frankrike. Till Tyskland skickar vi 197 studenter men tar emot 930, och till 
Frankrike, skickar vi 664 studenter men tar endast emot 261. Vidare finns det totalt 
18 länder som Lunds universitet tar emot utbytesstudenter ifrån, men som inga 
utbytesstudenter åker till. Anledningarna till varför vissa länder har ett lägre antal 
mottagna utbytesstudenter kan vara många, och kan exempelvis bero på 
utbildningsutbudet eller landets attraktionskraft hos studenterna. 


Figur 10: Antalet inresande och utresande utbytesstudenter under 2017-2019 fördelade 
mellan respektive världsdel och LU. God balans = 1. 


Världsdel IN UT Balans (IN/UT) 


Afrika 15 29 1,933333 


Asien 961 653 0,679501 


Europa 2904 1323 0,455579 


Nordamerika 1206 789 0,654229 


Oceanien 357 420 1,176471 


Sydamerika 98 59 0,602041 


Totalt 5541 3270 0,590146 


 


Förutbildningsland 


Inresande studenter vid Lunds universitet har sin utbildningsbakgrund från alla 
delar av världen. Det finns studenter vid lärosättet från nästan varje land på jorden.  


Figur 11: Världskarta med fördelning av antagna studenters förutbildningsland. Avser 
studenter antagna 2019. Mörkare färg indikerar fler studenter med förutbildning från det 
landet. 
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Lunds internationella studenter kommer företrädesvis från länder i Europa. De 
enda två utomeuropeiska länderna som är i topp 10 är Kina och USA (Figur 10). 


Figur 12: De 10 länder med flest inresande studenter (förutbildningsland utanför Sverige). 
Avser studenter antagna 2019. 


Förutbildningsland Antal 
individer 


TYSKLAND 675 


DANMARK 445 


USA 405 


STORBRITANNIEN 366 


NEDERLÄNDERNA 341 


FINLAND 278 


FRANKRIKE 258 


SPANIEN 190 


KINA 184 


ITALIEN 183 


 


I samband med utbildningsutbudets anpassning till Bologna-samarbetet 2007 har 
antalet ansökande internationella studenter ökat kraftigt, framförallt studenter ifrån 
andra europeiska länder som också ingår i samarbetet. Den europeiska 
Bolognaprocessens har bidragit till en ökad jämlikhet mellan de europeiska 
ländernas högre utbildning sedan 2007. Även antalet ansökande utomeuropeiska 
studenter har ökat kraftigt under perioden, och framförallt mellan 2007 och 2011. 
Exempelvis mer än fyrdubblades antalet ansökningar av studenter från Kina under 
de åren. År 2011 infördes studieavgifterna vilket medförde att antalet ansökningar 
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från tredjelandsstudenter minskade under några år. Antalet ansökande studenter 
ifrån Kina minskar kraftigt mellan 2011 och 2013, för att sedan börja öka igen. I 
Lunds universitets omvärldsbevakning för 2019 lyfts Kinas framfart inom högre 
utbildning och forskning fram. Vid de flesta större svenska lärosäten ökar antalet 
sökande med meriter från Kina. Lunds universitet och Kungliga Tekniska 
Högskolan hade flesta sökande med förutbildning från Kina 2019, 516 respektive 
563 stycken. Även om antalet sökande studenter från Kina ökar vid Lunds 
universitet, är det i figur 11 tydligt att Lunds universitet har en stor mångfald bland 
de internationella studenterna. 


Figur 13: Förstahandssökande internationella studenter med förutbildning från åtta av de 
vanligaste förutbildningsländerna fördelade över land över perioden 1999-2019. 


 
Studieavgifternas effekt på antagningen av inresande studenter blir ytterligare 
tydlig sett till antagna studenters förutbildningsland fördelat på region. Studenter 
från Europa har ökat konstant de senaste 20 åren, medan registrerade studenter med 
förutbildning från tredje land kraftigt sjönk åren efter studieavgifternas 
introduktion, 2011. Men idag är de inresande studenter från tredjeland fler än innan 
studieavgifternas införande. 


Figur 14: Registrerade studenter med förutbildning utanför Sverige fördelat på region för 
förutbildning över perioden 1998-2019. 
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Internationaliseringen av högre utbildning i Sverige påverkas inte enbart av
lärosätenas rekrytering av studenter direkt från andra länder, utan även av hur
resterande svenska samhället påverkas av globala skeenden. Migrationsflöden och 
flyktingströmmar påverkar den demografiska sammansättningen i Sverige, och i 
förlängningen studentpopulationen. Efter flyktingvågen 2015 har antalet 
ansökningar från studenter ifrån Syrien ökat kraftigt vid Lunds universitet (Figur 
16). Antagning av nyanlända ställer andra utmaningar än vad den generella 
internationella rekryteringen gör. Exempelvis vad gäller rekryteringen av 
nyanlända med inkompletta studier från sina respektive hemländer. Ytterligare 
information och resonemang kring antagningen av nyanlända återfinns i Lunds 
universitets omvärldsbevakning 2020.


Figur 16: Antal förstahandssökande till Lunds universitet från stora migrationsländer över 
perioden 2012-2019.


Det finns stora skillnader i genomströmningen bland studenter med utländska
meriter vid Lunds universitet. Det är dock tydligt att många internationella 
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studenter bidrar till en ökad genomströmning. Bland studenter antagna till tvååriga 
masterprogram, där samtliga har någon form av akademisk förutbildning,  under 
perioden 2011 till 2017 och grupperade efter förutbildningsland, varierar 
genomströmningen mellan 88% och 28% (Figur 17). Med genomströmning avses 
här utfärdad examen. Genomströmningsgraden för studenter med svensk 
förutbildning är 62%, vilket är lägre än för majoriteten av studentgrupperna. Ett 
tydligt mönster går inte att utskilja från hur stor andel av studenterna med 
förutbildning från ett visst land som tar examen. Europeiska länder som 
förutbildningsland återfinns både ovanför och under Sverige, likaså tredjeland som 
förutbildningsland. Anmärkningsvärt är att de klassiskt starka utbildnings- och 
forskningsländerna Storbritannien och USA befinner sig längre ned på skalan. 


Figur 17: Andel studenter med utfärdad examen som har påbörjat ett tvåårigt 
masterprogram mellan 2011 och 2017 fördelade på förutbildningsland. Samtliga länder med 
fler än 100 antagna studenter ingår i underlaget. 


 


Studieavgifter 


Sveriges riksdag beslutade att 21 april 2010 att godkänna regeringens proposition 
”Konkurrera med kvalitet –studieavgifter för utländska studenter”. Den innebar att 
studenter som inte är medborgare i en stat inom EU, EES eller i Schweiz 
(tredjelandsmedborgare) ska betala avgifter för studier vid svenska universitet från 
höstterminen 2011. Avgiftsskyldigheten gäller program och kurser på grundnivå 
och avancerad nivå, men inte utbildning på forskarnivå eller förberedande 
utbildning. I samband med införandet av studieavgifter avsatte universitetsstyrelsen 
i februari 2010 10 mkr för implementeringen av avgiftsreformen. Sammanlagt 
lånades 19,5 mkr från myndighetskapitalet, detta är helt återbetalat 2019.I och med 
reformen minskade statsanslaget till LU succesivt fram till 2013 och är sedan 2013 
41,5 mkr mindre per år. Intäkterna från studieavgifterna har succesivt ökat vid 
Lunds universitet och uppgick under 2019 till ca 124 mkr (Figur 18), dvs cirka 3 
gånger högre än minskningen av statsanslaget. 


Figur 18: Intäkter från studie- och anmälningsavgifter vid Lunds universitet sedan 
studieavgifterna infördes. 
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Det globala utbildningsutbudet 
För att möjliggöra internationalisering och globala mötesplatser behöver Lunds 
universitet kunna tillgodose möjligheter för studenter från andra länder att söka sig 
till Lund. Detta innebär främst antalet program och kurser som är tillgängliga för 
en internationell marknad. Då Sverige har ett centraliserat ansökningssystem är det 
möjligt att granska presumtiva utländska studenters möjligheter att söka till Lunds 
universitet genom www.universityadmissions.se. 


Antalet program med tillträde på avancerad nivå som är riktade mot en 
internationell marknad har tydligt ökat de senaste tio åren. Likaså har andelen 
program på avancerad nivå som är riktade mot en internationell marknad ökat, och 
utgör idag en majoritet av utbildningarna på avancerad nivå. Studier med tillträde 
på avancerad nivå utgörs nästan genomgående då av miljöer där studenter från 
olika länder studerar tillsammans. Av Lunds universitets alla program med tillträde 
på avancerad nivå har cirka 71% mer än hälften studenter med förutbildning 
utanför Sverige. Programmen är spridda över samtliga fakulteter.  


Figur 18: Antal program med tillträde på avancerad nivå på www.universityadmissions.se 
och totalt över tid. 


 
Även på grundnivå återfinns ökning, dock är den väldigt liten Möjligheterna för 
studenter att ta del av globala miljöer på grundnivå är därmed tydligt begränsade i 
jämförelse med avancerad nivå. Inrättandet av program på grundnivå riktade mot 
en internationell marknad står inför en rad utmaningar, framförallt i 
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antagningsprocessen. Utländska presumtiva studenter kan inte alltid få sina 
gymnasiebetyg i tid för den svenska antagningsprocessen, på grund av att deras 
utbildningssystem är annorlunda planerat än det svenska, och då inte antas förrän 
ett år efter att de har tagit examen på motsvarande gymnasienivå. För att kunna 
inrätta fler program på grundnivå kommer Lunds universitet att behöva se över 
antagningsprocessen för att underlätta antagningen av internationella studenter utan 
att riskera rättssäkerheten. 


Figur 19: Antal program med tillträde på grundnivå på www.universityadmissions.se och 
totalt över tid. 


 


Internationella samarbetet och strategier 


U21 


Universitas 21 (U21) är ett globalt nätverk som består av 27 forskningsintensiva, 
heltäckande och framstående universitet i 18 länder. Nätverket syftar till att 
uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa 
förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning 
och administration samt informationsutbyte. Genom U21 har Lunds universitet 
tecknat utbytesavtal med i stort sett alla medlemslärosäten. Det finns också 
möjligheter för Lunds universitets studenter att delta i någon av de 
sommaraktiviteter som U21 anordnar. 


Lärare och forskare kan använda U21-nätverket för att skapa kontakter med 
kollegor vid universitet inom U21 och tillsammans realisera idéer om exempelvis 
ett projekt eller en workshop. Samarbeten inom U21 sker vanligen i projektform. 
Nätverket har etablerade samarbetsgrupper, benämnda Steering Groups eller 
Collaborative Groups, med representanter från medlemsuniversiteten. Ett exempel 
är Educational Innovation Steering Group som samordnar aktiviteter inom 
innovation av utbildning och pedagogik. 


LERU 


League of European Research Universities (LERU) består av 23 
forskningsintensiva universitet och Lunds universitet är medlem sedan 2004. 
LERU:s två huvudsakliga syften är policyutveckling och lobbyarbete i frågor 
rörande forskning och högre utbildning samt utbyte av erfarenheter och god praxis. 
Policyutveckling och lobbyarbete görs i första hand gentemot EU-kommissionen. 
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LERU-medlemskapet är en av grundpelarna i universitetets strategi för 
internationella kontakter, samarbeten och påverkansarbete.  


LERU-papers, utgör det viktigaste underlaget för nätverkets lobbyarbete. Dessa 
publikationer är ställningstaganden och rekommendationer, exempelvis rörande 
forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur och akademiska karriärvägar. 
LERU papers förs även fram som policys och rekommendationer för de egna 
medlemsuniversiteten och andra forskningsuniversitet i Europa. LERU-papers 
godkänns för publicering av rektorerna vid LERU Rectors’ Assembly. 


EUGLOH 


European Universities är ett program initierat och till största delen finansierat av 
EU som ska stärka de strategiska partnerskapen mellan europeiska lärosäten. 
EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health är en del av 
programmet där Lunds universitet tillsammans med Université Paris-Saclay – 
koordinator (Frankrike), University of Szeged (Ungern), University of Porto 
(Portugal) och LMU – Ludwig-Maximilians-Universität München (Tyskland) 
kommer att samarbeta i ett treårigt pilotprojekt. 


I en första ansökningsomgång beviljades 17 projekt av totalt 54 sökande 
finansiering. Pilotprojekten kommer testa olika modeller för att sedan lansera 
initiativet fullt ut genom nästa Erasmusprogram 2021–2027. EU:s målet är att 
”senast 2024 ska det finnas ett tjugotal Europauniversitet som består av nätverk 
som skapas av universiteten själva runtom i EU, vilket ger studenter möjlighet att 
ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och bidrar till de 
europeiska universitetens internationella konkurrenskraft”. 


EUGLOH-projektet kommer att pågå i tre år och involvera alla grupper inom 
Lunds universitet: studenter, doktorander, lärare, forskare, tjänstemän och ledning. 
Anslaget är brett, har ett tvärvetenskapligt perspektiv och alla fakulteter kommer 
att beröras. Ett fokusområde inom projektet är att stärka utbildning kopplat till de 
stora forskningsanläggningarna som finns vid deltagande universitet. 


CALIE 


CALIE – Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership and 
Innovation in Higher Education – är ett samarbetsprojekt mellan Lunds, Göteborgs, 
Stockholms och Uppsala universitet, samt tre partnerlärosäten i USA; Stanford 
University, University of California i Berkeley och University of Washington. 
Projektet syftar till att stärka universitetens förmåga att möta långsiktiga 
utmaningar genom att utveckla verktyg på strategisk nivå i fråga om förnyelse av 
utbildning och akademiskt ledarskap. 


Projektet syftar till att inspirera utveckling vid de deltagande lärosätena och att 
skapa en plattform för vidare akademiskt samarbete. Den primära målgruppen för 
projektet är universitetsledningarna. Genom gemensamma workshoppar och 
seminarier med fokus på utbyte av erfarenheter, goda exempel och strategier 
kommer deltagarna lära sig innovativa sätt att förbättra utbildningens kvalitet och 
få verktyg, metoder och inspiration för att skapa förutsättningar för vidare 
utveckling. Med dessa frågor i fokus genomfördes ett besök till UC Berkeley och 
Stanford University den 1-4 oktober 2019. Ett besök till University of Washington 
är inplanerat i maj 2020. 


Projektet syftar dessutom till påverkan på policynivå i Sverige och till att sprida 
inspiration till övriga svenska lärosäten och till internationella lärosäten. Projektets 
webbsida – calieproject.com – är den främsta kanalen för att nå ut med lärdomar 
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från projektet, och nyheter inom projektets fokusområden. CALIE Papers innehålla 
analyser, rapporter och fallstudier som kan användas som verktyg i lärosätenas 
utvecklingsarbete. Analyser och lärdomar från projektet kommer också att 
presenteras vid en konferens under våren 2021. 


Projektet som finansieras av Vinnova pågår 1 april 2019 - 31 augusti 2021. 


Övriga samarbeten och satsningar 


Lunds universitet har genom ett flertal riktade satsningar upprättat samarbeten i 
flera delar av världen. De flesta samarbeten är av regional eller nationell karaktär. 
Lunds universitet är exempelvis en medlem av Southern African Nordic Centre 
(SANORD) och South Africa Sweden University Forum (SASUF). SANORD är 
Lunds prioriterade nätverk för samarbete i södra Afrika och ämnar stärka kontakter 
mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden, och innefattar bland annat 
stipendier för studenter på avancerad från södra Afrika att studera vid ett nordiskt 
lärosäte 3-5 månader. SASUF är samarbete mellan 12 svenska och 24 
sydafrikanska lärosäten och andra myndigheter och organisationer. 


Sedan 2019 ingår Lunds universitet i ett treårigt samarbetsprojekt mellan svenska 
och japanska lärosäten, MIRAI 2.0, vilket är en fortsättning på ett tidigare projekt. 
Syfte med projektet är att främja akademiska samarbeten, men även kontakter med 
finansiärer, myndigheter, industri, m fl. Ytterligare fokus kommer även att läggas 
på att integrera ett innovations- och entreprenörskapsperspektiv i utbildningen samt 
integreringen av globala målen för hållbar utveckling. 


I Sydamerika återfinns bl.a. samarbetet ACADEMIC COLLABORATION CHILE 
SWEDEN (ACCESS). Samarbetet, som består av 15 svenska och chilenska 
lärosäten, skapat en plattform i syfte att öka samarbeten inom högre utbildning 
mellan Sverige och Chile att identifiera och gemensamt diskutera lösningar på 
gemensamma utmaningar för bägge länderna. 


Utmaningar 
Inom ramen för internationalisering och globala mötesplatser kommer Lunds 
universitet inom den närmaste framtiden att ställas inför en stor rad utmaningar. 
Förändringar i det omgivande samhället kommer att direkt och indirekt att kräva att 
Lunds universitet agerar för att röra sig framåt inom internationalisering. 


Nationalism, isolationism och Brexit 


En ökad nationalism, polarisering och friktion, både nationellt och internationellt är 
i dag synlig. På flera fronter syns en ökad ovilja till samarbete över gränserna, och 
många viktiga utbildningsnationer har idag ett politiskt ledarskap som inte kommer 
prioritera utbildningssamarbete. Exempelvis Donald Trumps slogan ”America 
First” visar tydligt på hur världens kanske viktigaste universitetsland numera har en 
ledning som inte premierar samverkan. 


Det tydligaste exemplet på hur ökad nationalism och isolationism kommer att 
påverka internationaliseringen vid Lunds universitet är Storbritanniens utträde ur 
EU. Brexit ställer stora utmaningar för de utbildnings- och forskningssamarbeten 
som har initierats av EU, så som Erasmus+. Storbritannien är ett utav de länder 
som Lunds universitet både skickar flest studenter till och tar emot flest studenter 
från genom utbytesavtal genom just Erasmus+. På grund av det osäkra läget med 
huruvida Storbritannien kommer att få vara en del av EUs forsknings och 
utbildningsprogram behöver Lunds universitet vara beredd på en eventuell framtid 
med svårare möjligheter för samarbete med brittiska lärosäten. För att besvara den 
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här osäkerheten har Lunds universitet tagit fram en handlingsplan för samarbeten 
med Storbritannien för 2019-2021, med syftet att strategiskt stärka existerande 
samarbeten och knyta nya avtal med viktiga brittiska partnerlärosäten. Universitet 
följer även noggrant den politiska utvecklingen i frågan, genom Lärosätens syds 
representation i Bryssel. 


Samarbete med odemokratiska länder 


Förändrad global tyngdpunkt med ekonomisk förskjutning mot Asien, och en 
snabb ökning av både akademisk kvalitet och kvantitet i asiatiska länder såsom 
Saudiarabien, Iran, Pakistan och Kina. Samarbete med forskare och lärare från 
länder med vetenskapliga och politiska system, kulturer och lagar som skiljer sig 
kraftigt från våra kan innebära stora utmaningar. Exempelvis finns flera 
utmaningar vid samarbete i länder där akademisk frihet är kraftigt åsidosatt och 
akademiker under allvarliga hot. 


Samtidigt är LUs värdegrund tydligt angiven i universitets strategiska plan 2017-
2026 att universitetet ställer sig bakom vikten av autonomi och akademisk frihet 
som uttrycks bl a i  Magna Charta Universitatum. Universiteten ska stå fria från 
påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, 
integritet och kvalitet. Universitetet har därför bl.a. valt att bli medlem i Scholars at 
Risk som arbetar för att främja akademisk frihet globalt och för att erbjuda hotade 
akademiker en fristad. Lunds universitet tog i februari 2020 emot den första hotade 
akademikern genom detta nätverk från Syrien. 


Inresande studenters situation 


Ett ökat antal inresande studenter ställer särskilda krav på universitetet vad gäller 
infrastruktur, stödverksamhet och pedagogik. Enligt Studentbarometern 2017 var 
andelen internationella studenter som angav de känner sig ensamma och tycker att 
det är svårt att lära känna andra studenter högre än för svenska studenter vid 
samtliga fakulteter. Studentbarometer visar även på att bland studenter som känner 
sig ensamma är andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller 
mycket dåligt högre än bland studenter som inte känner sig ensamma. Att 
inresande studenter har svårare att lära känna andra studenter och saknar ytor för 
att socialisera påvisas även av resultaten från International Student Barometer 
2016. Framförallt saknas möjligheter för internationella studenter att träffa svenska 
studenter. För att realisera de önskade positiva effekterna av att ha en hög andel 
utresande och inresande studenter, och till fullo integrera internationaliseringen på 
hemmaplan, behöver Lunds universitet hantera den här frågan. Och framförallt 
måsta vi agera för att försäkra oss om att våra studenter får en god studiemiljö där 
de kan må bra. Utbildningsnämnden har diskuterat resultaten från 
studentbarometern, och tagit förslag på åtgärder att genomföra för att förbättra 
studenternas psykiska välmående generellt, vilket förhoppningsvis även kommer 
att ha en positiv effekt bland de inresande studenterna. 


Många av de problem som svenska studenter möter riskerar även inresande 
studenter att drabbas av, i större utsträckning. Inresande studenter hamnar lättare 
utanför de sociala skyddsnäten. Avsaknaden av kontakter, brist på information och 
kunskap om det svenska samhället kan skapa problem för de inresande studenterna. 
Ett sådant exempel är tillgången till bostäder. Lund som stad har ett problem med 
tillgången till bostäder för studenter generellt, vilket slår hårdare mot de inresande 
studenterna. Lunds universitet arbetar framförallt med frågan genom LU Bostäder, 
som hanterar Lunds universitet bostäder för inresande studenter. 
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Universitetsstyrelsen 


Fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets anknutna 
stiftelser för 2019 


Universitetet har 696 stiftelser med s.k. anknuten förvaltning, d v s  stiftelserna är egna 
juridiska personer men anknutna till universitetet med universitetsstyrelsen som förvaltare. 


Arsredovisning 
För räkenskapsåret 2019 har upprättats dels en årsredovisning per stiftelse och dels en 
årssammanställning som omfattar samtliga stiftelser. Denna årssammanställning ska skrivas 
under av samtliga ledamöter i universitetsstyrelsen. Årsredovisningarna per stiftelse 
undertecknas av behörig tjänsteman på stiftelseförvaltningen. 


Årssammanställningen har behandlats av donationsstyrelsen vid ett möte den 25 maj 2020. 
Revisionen har utförts av Grant Thornton Sweden AB. 


Stiftelserna och deras förvaltning beskrivs ytterligare i bifogad årsredovisning. 


Utdelning 
Den utdelningsbara avkastningen för 2019 för de samförvaltade stiftelserna (654 av totalt 
696 stiftelser) uppgår till 98,9 rnnkr. Sedan år 2000 har viss del av den utdelningsbara 
avkastningen sparats i syfte att hålla en j ärnn utdelningsnivå. Inklusive denna sparade 
avkastning uppgår den utdelningsbara avkastningen till 122, 1 mnkr. 


De samförvaltade stiftelsernas utdelningsmål uppgår till 50 rnnkr per år. De 
senaste åren har utdelningarna dock varit betydligt högre (80 rnnkr). Mot bakgrund 
av oklarheter kring nivån på aktieutdelningarna för ett flertal bolag, men att det 
finns upparbetade utdelningsreserver för de samförvaltade stiftelserna bör 
utdelningen för 2020 enligt donationsstyrelsens bedömning uppgå till 80 rnnkr. 
Den sparade utdelningsbara avkastningen uppgår därefter till 32,2 rnnkr ( exklusive 
Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation). 


I vissa fall kan utdelningsbar avkastning som uppkommit under tidigare år, men av någon 
anledning inte utdelats, finnas kvar. Om så är fallet, eller om donator medger att även 
kapitalet får tas i anspråk, kan ytterligare belopp utdelas efter särskild begäran. 


För övriga anknutna stiftelser (särförvaltade) sker normalt utdelning med den utdelningsbara 
avkastning som uppkommit under föregående kalenderår. Utdelning av sparad avkastning 
eller från kapitalet kan förekomma på samma sätt som för de samförvaltade stiftelserna. 
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Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation (IKDF) har fått en egen rad i 
utdelningsbeslutet med hänsyn till dess storlek samt det faktum att den får 
förbruka sitt kapital och ska dela ut minst 15 rnnkr årligen. 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


att fastställa årsredovisning för 2019 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet 


att dela ut 80 rnnkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2019 eller begärt belopp 
efter särskild prövning 


att dela ut 15 rnnkr från Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation, vilket innebär 
att även delar av kapitalet tas i anspråk 


att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbar avkastning som uppkommit 
under 2019 (ca 14 mnkr) eller begärt belopp efter särskild prövning 


Bilagor: Årsredovisning för anknutna stiftelser vid Lunds universitet samt Rapportering av 
revision för räkenskapsår 2019 
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Årsredovisning 
Förvaltaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019 
för de 696 anknutna stiftelserna vid Lunds universitet. 


Förvaltningsberättelse 


Allmänt om verksamheten 


Lunds universitet är förvaltare av 696 (695) anknutna stiftelser, vilkas huvudsakliga 
ändamål är att främja forskning och utbildning. Av dessa stiftelser samförvaltas 654 
(652) stycken. övriga 42 (43) stiftelser särförvaltas, varav 5 (5) stycken innehar fastigheter. 


För 2019 har en årsredovisning upprättats för varje stiftelse, i enlighet med årsredovisnings 
lagen och BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre företag. Dessa har sedan sammanställts 
till en årssammanställning. Förvaltarens undertecknande av årssammanställningen omfattar 
således samtliga stiftelser. Alla årsredovisningar för de enskilda stiftelserna signeras av 
behörig tjänsteman. Ytterligare information redovisas i respektive stiftelses årsredovisning. 
I bilaga A förtecknas de stiftelser som ingår i årssammanställningen. 


De 654 samförvaltade stiftelsernas kapital motsvarar stiftelsernas andel i de gemensamma 
tillgångarna, skulderna, intäkterna och kostnaderna. Dessa poster bokförs inte i varje 
stiftelse utan fördelas månadsvis i stiftelsernas ekonomisystem. Stiftelsernas 
förvaltningskostnader fördelas enligt en modell som innebär att förvaltningskostnaderna 
fördelas dels med en fast avgift beroende på stiftelsens art och dels med en avgift baserad 
på de kostnader som uppstår på grund av arbetet med utdelning av stipendier 
/forskningsbidrag. Den fördelade förvaltningsavgiften bokförs i varje stiftelse. 


Stiftelsernas ledning och organisation 
Universitetsstyrelsen är förvaltare för Lunds universitets anknutna stiftelser. 
Universitetsstyrelsen beslutar i frågor om organisation, antagande av placeringsreglemente, 
fastställande av årsredovisning samt viktigare principiella frågor. övriga frågor har 
delegerats till Donationsstyrelsen. Under året har Donationsstyrelsen utgjorts av 
förvaltningschef Susanne Kristensson (ordförande), universitetsstyrelsens ordförande 
Jonas Hafström, ekonomidirektör Filip Bengtsson, VD Lars Ljungälv, direktör 
Lennart Nilsson, professor Katarina Olsson samt herr Erik Penser. 


Donationsstyrelsen har uppdragit åt universitetet att mot full kostnadstäckning 
från stiftelserna svara för stiftelsernas administration. Administrationen 
sköts av Stiftelseförvaltningen på Sektion Ekonomi. Medelantalet anställda i 
Stiftelseförvaltningen har under året varit sju personer, varav sex personer på heltid. 
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Riktlinjer för utdelning av stiftelsernas avkastning 
Utdelningsbara medel utgörs i normalfallet av den löpande avkastningen på förmögenheten 
om inte det enskilda stiftelseförordnandet ger utökade möjligheter. Realisationsvinster är, 
i normalfallet, inte utdelningsbara. Kapitalisering av löpande avkastning sker i den 
omfattning sådan föreskrivs i förordnandet. Förvaltaren, Universitetsstyrelsen, fattar beslut 
om nivån för utdelningen ur stiftelserna. 


Finansförvaltningen 
Av stiftelserna har 5 stycken tillgångar i form av byggnader och mark, medan resterande 
stiftelser med något undantag uteslutande har finansiella tillgångar. 


Förväntningarna inför 2019 var lågt ställda efter börsoron i slutet av 2018. De negativa 
förväntningarna har dock helt kommit på skam. Värdepappersmarknaderna har stigit kraftigt 
på bred front. Exempelvis har både globala aktier och svenska aktier stigit med över 
30 procent. Den viktigaste förklaringen är sannolikt centralbankernas omsvängning. 
Signaler om höjningar av styrräntor har förbytts till att avvakta samt försäkringar om att de 
är beredda att vidta stimulansåtgärder om så krävs. Vare sig den amerikanska eller 
europeiska centralbanken har höjt sina styrräntor under året och i Kina har olika 
stimulansåtgärder satts in. 


Orosmoment i form av exempelvis handelskrig och Brexit finns kvar och stör periodvis 
marknaden. Börsen verkar dock fortsatt stark och de flesta strateger och ekonomer 
räknar med fortsatt uppgång, åtminstone på kort sikt. 


Efter räkenskapsårets slut har samhället drabbats av Coronaviruset, Covid 19. 
Detta har bl. a. inneburit värdenedgångar på värdens aktiebörser. Även värdet på 
räntebärande värdepapper har fallit. Nedgångarna innebär att stiftelsernas kapital minskar. 
Ett flertal bolag har sänkt, skjutit fram eller tagit bort sina aktieutdelningar. Detta kommer 
på lite sikt att minska stiftelsernas möjligheter att stödja sina repektive ändamål. 


Marknadsvärdet på de finansiella tillgångarna inkl bankmedel uppgick den 31 december 
till 3 358 Mkr (2 587 Mkr). Av detta var 2 187 Mkr (1 702 Mkr) placerat i svenska och 
utländska aktier, 1 171 Mkr (494 Mkr) placerat i räntebärande värdepapper. Banktillgodo 
havanden uppgick till 129 Mkr (391 Mkr). 


Samförvaltningens förvaltningsmodell, som infördes hösten 2007, innebär egenförvaltning 
av portföljen. Denna består av aktier i stora svenska bolag, räntebärande placeringar samt 
av strukturerade produkter. 


Resursallokeringen har under 2019 varit relativt oförändrad. 
I början av året uppgick aktieandelen i portföljen till ca 62 %. Som 
högst har aktieandelen varit 67 % och som lägst ca 61 %. Aktiernas andel 
av portföljen uppgick den 31 december till ca 67 % (62 %) och de räntebärande 
värdepapperna till ca 33 % (38 %). I bilaga B redovisas innehaven av aktier och 
räntebärande värdepapper för alla stiftelser. 


Vid årsskiftet bestod samförvaltningens svenska aktieportfölj av aktier i 38 bolag till ett 
värde av 1 693 Mkr. De aktier som haft störst övervikt (iämfört med index) i portföljen 
är Astra Zeneca, lnvestor och Industrivärden. Störst undervikt har utgjorts av Assa 
Abloy, Hexagon och EQT. Aktieportföljens utveckling har uppgått till + 30,8. Jämförelseindexet 
SIX (inkl utdelningar) uppgick till + 35,0 %. Värdet på portföljen med preferensaktier uppgick 
vid årets slut till ca 144 Mkr och den totala avkastningen till+ 21,0 %. Värdet på aktieportföljen 
där optioner ställs ut på innehaven ( covered call strategi) uppgick till 130,9 Mkr vid årets slut 
och den totala avkastningen var+ 32,4 %. 
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Värdet på portföljen med strukturerade produkter uppgick i början av året till 245, 1 Mkr. 
Under året har två nya placeringar is. k. autocalls mot svenska bolag gjorts till ett värde 
av 20 Mkr. Under 2019 har två placeringar på totalt 20 Mkr i autocalls avslutats 
p. g. a. positiv utveckling av underliggande tillgångar. En aktieindexobligation mot 
Europa (25,6 Mkr) och en aktieindexobligation mot asiatiska teknikbolag (27,9 Mkr) 
har förfallit då förfallodagen inträffat. Den utdelningsbara avkastningen för portföljen 
med strukturerade produkter uppgick under året till 7,6 % och den totala 
avkastningen till ca + 24,3 %. 


Ränteportföljen har utgjorts av bankmedel, obligationer och räntefonder. Värdet på 
obligationsportföljen uppgick i början av året till 239,4 Mkr. Under året har placeringar i 
obligationer utgivna av Nordea, SBAB och Jyske Bank till ett värde av ca 76 Mkr gjorts. 
Obligationsportföljen har under året gett en utdelningsbar avkastning på ca 3, 1 % 
och en total avkastning på ca+ 8,7 %. 


Utvecklingen av stiftelsernas förmögenhet, definierat som eget kapital med tillägg för 
eventuella övervärden i värdepapper (marknadsvärdet), var under året+ 19,6 % (- 3,6 %). 
Vid beräkningen har hänsyn tagits till utdelningar och nytt kapital. Utvecklingen av de 
samförvaltade stiftelsernas förmögenhet var+ 21,5 % (- 4,2 %). Svenska börsens utveckling 
(SIX-index) under 2019 var+ 35,0 %. Obligationsindex (T-Bond) för 2019 var+ 2,4 % 
och den korta räntan (T-Bill) - 0,5 %. Det sammanvägda index som målportföljen 
långsiktigt jämförs med uppgick under året till+ 17,4 % (- 1,6 %). Placeringarna av 
den samförvaltade portföljens förmögenhet utgår från ett behov av att skapa utdelningsbar 
avkastning. Det långsiktiga utdelningsbara avkastningsmålet är 50 Mkr. Utdelningsbeslutet 
för 2020 innebär en utdelning på 80 Mkr exlusive utdelningen till Stiftelsen Ingvar Kamprad 
Design· Foundation. 


Under 2019 har utdelningsbar avkastning intjänats med 113,3 Mkr (90, 1 Mkr). 
Samförvaltningens intjänade utdelningsbara avkastning uppgick till 98,9 Mkr (74,7 Mkr). 


Tre av de s k fastighetsstiftelserna äger jordbruksegendomar. Markarealen uppgår till 
ca 1 300 hektar och arrenderas ut till ett antal arrendatorer. 


Fastighetsstiftelserna äger även några fastigheter centralt belägna i Lund. Dessa är 
Juridicum på ca 7 000 kvm (med Juridiska institutionen och Telia som hyresgäster), 
Pufendorfinstitutet på ca 1 200 kvm, Biskopshuset på drygt 1 300 kvm samt en 
fastighet på Gråbrödersgatan 13 på 3 100 kvm. Fastigheten på Gråbrödersgatan 
består av affärs-/kontorslokaler samt av bostäder (som hyrs av såväl externa 
hyresgäster som av gästforskare). Fastigheten var vid gåvotillfället i dåligt skick och 
har under lång period upprustats i takt med de ekonomiska förutsättningarna. Köpen 
av Biskopshuset och Pufendorfinstitutet har möjliggjorts genom donationer från Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse samt från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. 
Belåningen av fastigheterna uppgår till 144 Mkr. 


I samband med fiber på landsbygden samt andra samhällsviktiga funktioner har Stiftelsen 
Akademihemman bevakat intrångsärenden samt tillfälliga nyttjanderätter. Detta har lett till 
att Stiftelsen har fått marknadsmässiga ersättningar i förhållande till markvärdet. Stiftelsen 
Nils T Andersson och K A. minnesfond har etablerat två nya verksamheter i sin lokaler till en 
hyresavgift som ligger i nivå med A-läge i Lund. Hyresfastigheterna har dessutom genom 
gått större renoveringar i lokalerna och lägenheterna vilket medfört en högre hyra och 
etablerade och stabila verksamheter. Fastighetsstiftelserna har arbetat med att försöka 
uppnå miljömål som effektivitet, lägre energiåtgång och allmän miljömedvetenhet. 


Stiftelsen Akademihemman och Stiftelsen Elly Olsson har under 2019 genomfört ett antal 
omförhandlingar för att marknadsanpassa arrendeavgifterna och höjt dessa med ca 25 %. 
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I nedanstående tabell redovisas rearesultat och eventuella nedskrivningar/återförda 
nedskrivningar för värdepapper under perioden 2015-2019. Det sammanlagda resultatet 
för denna post under 5-årsperioden uppgår till + 531 Mkr. 


Mkr 2015 2016 2017 2018 2019 


Rearesultat/Nedskrivningar 120 69 210 -28 160 


Placering av stiftelsernas medel ska så långt möjligt följa de riktlinjer som kommer 
till uttryck i Global Compacts och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
Utgångspunkten är att placeringarna sker i värdepapper i företag som respekterar 
mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsrättsprinciper oavsett var i världen 
de verkar. Under 2019 har granskning av de svenska och utländska aktieinnehaven 
utförts av GES lnvestment Services vid två olika tillfällen. Granskningarna har inte 
medfört några ändringar i värdepappersinnehaven. Under året har ett projekt initierats 
med syfte att uppdatera placeringsregmentet. Arbetet beräknas bli klart under 2020. 


Nytt stiftelsekapital under året 


Under året har kapitaltillskott gjorts till följande stiftelser (tkr). 


Lunds universitets stipendiestiftelse 
Stiftelsens ändamål är att utge stipendier för att främja utbildning och 


forskning vid Lunds universitet 


Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk 
forskning vid Lunds universitet 
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till forskning och utbildning av 


post doc läkare vid medicinska fakulteten, Lunds universitet, som forskar 
om kardiovaskulära sjukdomar och hjärnans somatiska sjukdomar 


Arne och Ingeborgs Thorbergs, Svedala, stiftelse för 
vetenskaplig forskning 
Stiftelsen skall förvaltas av Universitetets styrelse så att medlen efterhand förbrukas 


såsom bidrag till forskning mot cancer. Stiftelsens behållning skall de fem första 


åren efter dess begynnelse endast stå placerad för tillväxt genom möjlig avkastning. 


Utdelning skall därefter ske av såväl ränta som kapitalbelopp med cirka en femtedel 


årligen så att allt stiftelsebelopp är förbrukat när cirka tio år förflutit från stiftelsens 
begynnelse. 


Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation 
Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att stödja utbildningen och utvecklingen 


av nästa generations professionella designers genom kandidat- och/eller 


masterutbildning på industridesignutbildningen vid Lunds universitet samt att 


positionera skolan som en världsledande skola för industridesign 


Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum 
Stiftelsen ska verka för att möjliggöra unga studenters framtidsdrömmar och 


internationellt utbyte genom att utdela ett eller flera stipendier till studerande 


på arkitektutbildningen vid Lunds universitet 


Stiftelsen Entreprenurship in Lund 
Främja den forskning och utbildning inom entreprenörskap som bedrivs 
vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet samt att 


främja kunskapsöverföring och information inom området entreprenörskap 


60 Tillägg 


72 424 Tillägg 


1 326 Ny 


192 290 Tillägg 


60 Tillägg 


4 000 Tillägg 
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Stiftelsen Hjalmar Gullbergs och Greta Thotts stipendiefond 
Andamål: Stipendier till studerande som bedriver humanistiska studier vid Lunds 


universitet eller anslag till yngre forskare som nyligen avlagt doktorsexamen 


59 Tillägg 


Summa kapitalfil/skott 270 220 
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Nytillkomna stiftelser och tillägg till befintliga stiftelser för perioden 2015-2019 redovisas 
nedan. 


Mkr 


Nytt stiftelsekapital 


2015 


12,0 


2016 


24,2 


2017 


26,0 


2018 


176,3 


2019 


270,2 


Stiftelsen Villa Holma har sålt fastigheten. Stiftelsen med ett hela kapitalet (26,6 Mkr) har därefter överförts 
till samförvaltningen. 


Utdelningar ur stiftelserna 
Under året har utdelningar ur stiftelserna uppgått till totalt 131,9 Mkr (81,4 Mkr), varav 
samförvaltningen 83,7 Mkr (66, 1 Mkr). 


Utdelning ur stiftelserna under perioden 2015-2019 framgår av diagrammet nedan. 


Mkr 


Utdelningar (planmässig) 
Större engångs-/extrautdelning 
Summa utdelningar 


2015 


62,9 
2,8 
65,7 


2016 


88,9 
3,5 
92,4 


2017 


76,2 
3,0 
79,2 


2018 


78,4 
3,0 
81,4 


2019 


129,2 
2,7 


131,9 


Under 2019 har större extrautdelningar gjorts från några stiftelser; 
Stiftelsen L TH:s jubileumsprofessur (1,5 Mkr) Stiftelsen Dr. phil Poul Thorsens Mindefond 
(0,7 Mkr) och Stiftelsen Fahlbeckska stiftelsen (0,5 Mkr). 


Under 2019 har utdelningsbar avkastning intjänats med 113,3 Mkr (90, 1 Mkr). 
Samförvaltningens intjänade utdelningsbara avkastning uppgick till 98,9 Mkr (74,7 Mkr). 
Förändring av stiftelsernas kapital framgår av särskild not till "Eget kapital". 


Medelsanvändningen den senaste treårsperioden 
Antalet ansökningar under året har uppgått till 3 847 st (4 427 st). Antalet utbetalningar 
har uppgått till 1 435 st (1 425 st). 
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översikten nedan ger en bild av medelsanvändningen i de samförvaltade stiftelserna. 
Alla stiftelser har tilldelats en områdeskod efter sitt huvuddsakliga utdelningsområde. 
Utdelningen under året jämförs med den disponibla utdelningsbara medel före justering 
från kapital året innan. Jämförelserna blir dock aldrig helt rättvisande dels då förvaltaren 
kan besluta om en utdelningsnivå under- eller överstigande under året genererade medel 
och dels då avkastningen från ett år inte alltid ska delas ut under påföljande kalenderår. 
Beloppen anges avrundade i hela tusental kronor. 


Anknutna stiftelser 


Sarnförvaltningen 


Område 


LTH 
N aturvecenskapl fak 
Jur fak 
Sam fak 
EHL 
Med fak 
Hum fak 
CTR 
Konstn omr 
10:eomr. 
Underscödsfonder 
UB 
Externa ändamål 
Övrige 
Studerande 
Summa 


2019 2018 2017 
Årets Utdelat Årets Utdelat Årets Utdelat 
dispo- under dispo- under dispo- under 
nibla året nibla året nibla året 
medel medel medel 


Il 812 18 006 I 753 3 710 I 926 3 012 
I 769 1 267 1 511 1 298 I 659 I 317 
4 269 3 220 3 690 1 743 3 873 4 051 
5 195 5 586 4 570 4 451 4 806 4 149 


116 350 103 0 115 222 
47 926 37 030 39 927 38 729 42 204 34 272 
10 397 7 511 8 947 7155 9 291 7 412 
3 595 3 188 3 135 3 140 3 290 2 640 
653 604 566 583 626 515 
221 135 I 0 33 0 
112 0 92 0 105 0 


I 768 0 I 498 0 I 525 0 
24 0 20 27 27 0 


4 373 2 785 3 701 1 889 3 740 2 075 
6 673 5 039 5 495 5 088 6 362 5 883 


98 903 84 723 75 010 67 812 79 582 65 548 


Förklaringar: Stiftelser med gemensamma och fakultetsövergripande ändamål är i 


översikten upptagna under "Övrigt" vad gäller disponibla medel och utdelning, för att 
underlätta jämförelser mellan åren och för att kunna hämta informationen automatiskt 
ur ekonomisystemet. 


Stiftelsernas förmögenhet 
Stiftelsernas förmögenhet (eget kapital inklusive övervärden i värdepapper och 
nytillkommet kapital men efter utdelningar) uppgick vid årets slut till 3 622,8 Mkr 
(föregående år 2 913,7 Mkr). Förmögenheten för samförvaltningen, fastighetsstiftelserna 
samt de särförvaltade stiftelserna framgår av tabellen nedan. 


Mkr 2019 2018 


Samförvaltning 3 153,3 2 429,4 
Särförvaltade stiftelser 276,3 245,9 
F astighetsstiftelser 193,2 238,3 


3 622,8 2 913,7 
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Resultaträkning 


Belopp i tkr Not 2019 2018 


Intäkter 
Utdelningar på aktier & andelar 88 597 71 922 
Ränteintäkter bank 240 345 
Ränteintäkter på obligationer & andra värdepapper 26 249 19 214 
Optionspremier 6 051 4 674 


121 137 96 156 


Övriga intäkter 29 170 28 942 
29 170 28 942 


Summa intäkter 150 307 125 098 


Kostnader 
Externa kostnader 2 -21 169 -19 620 
Räntekostnader -4 492 -5 314 
Avskrivningar -5189 -5 212 
Summa kostnader -30 849 -30 146 


Förvaltningsresultat 119 457 94 952 


Resultat frän finansiella poster 
Realisationsresultat 61 310 55 728 
Vinst avyttring fastighet 100 
Återföring av nedskrivningar/Nedskrivningar 98470 -83 581 


159 880 -27 853 


Resultat före skatt 279 337 67 099 


Skatt 3 -4 -1 
Arets resultat 279 333 67 097 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 


TILLGÅNGAR 


Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgängar 
Pågående nyanläggningar 4 452 346 
Byggnader och Mark 5 303 600 310 580 
Inventarier, verktyg och installationer 6 500 393 


304 552 311 320 
Finansiella anläggningstillgängar 
Bostadsrätt 134 134 
Långfristiga värdepappersinnehav 7, 15 3 013 604 2 151 448 
Andra långfristiga fordringar 8 7 316 10 467 


3 021 054 2 162 049 
Summa anläggningstillgångar 3 325 606 2 473 369 


Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 6 294 5 862 
Övriga fordringar 9 1 007 160 293 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 5 952 5 633 


13 253 171 788 


Kassa och bank 129 322 391 474 
Summa omsättningstillgångar 142 574 563 262 
SUMMA TILLGÅNGAR 3 468180 3 036 631 







Alla anknutna stiftelser vid Lunds universitet 
11 (20) 


Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 


EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 11 


Bundet eget kapital 
Donationskapital 2969918 2 563 785 


2969918 2 563 785 
Fritt eget kapital 
Disponibla medel 308 142 304 818 


308142 304 818 
Summa eget kapital 3 278 061 2 868 603 


Längfristiga skulder 
övriga långfristiga skulder 12 145 432 145 460 


145 432 145 460 
Kortfristiga skulder 
Skatteskulder 26 30 
Beviljade ej utbetalda anslag 18 951 8 280 
Leverantörskulder 719 114 
övriga kortfristiga skulder 13 14 731 4 658 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 10 260 9486 


44 687 22 568 
Summa skulder 190120 168 029 


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 468 180 3 036 631 
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Kassaflödesanalys - Koncern 2019 2018 


Avkastning 
Förvaltningsresultat 110 756 85 974 
F astighetsresultat 8 701 8 978 


119 457 94 952 


Avskrivningar som belastat fastighetsresultatet 5189 5 212 
Upplupen räntor/intäkter -319 228 
Periodisering över/underkurs 365 210 
Justering nya stiftelser 2018 -8 214 -1 456 
Justering flytt stiftelsen Villa Holma -26 644 0 
Mottagna stiftelser & donerade medel 296 864 176 289 


386 697 275 434 


Betald skatt -4 -1 
386 694 275 433 


Förändring fordringar (ökn-/minskn+) 158 854 -160 132 
Förändring leverantörsskulder (ökn+/minskn-) 605 -313 
Förändring Uppi kostn (ökn+/minskn-) 774 244 
Förändring kortfristiga skulder (ökn+/minskn-) 20 739 -7 498 
Årets kassaflöde före utbetalda anslag 567 667 567 667 107 734 107 734 


lnvesteringsverksamheten 
Investering i materiella anläggningstillgångar -246 -290 
Pågående ombyggnad -462 -346 
Andra långfristiga fordringar 3 152 3 185 
Försäljning värdepapper 1 164 616 1 074 851 
Köp av värdepapper -1 867 357 -1 118 729 
Försäljning fastighet 2 600 0 
Köp av markanläggning -212 0 


-697 911 -697 911 -41 329 -41 329 


Finansieringsverksamheten 
Amortering av skuld, inkl checkkredit -49 -10 356 
Sorgensavgifter/Avräkning underhåll 21 56 


-28 -28 -10 301 -10 301 


Årets kassaflöde före utbetalda anslag -130 272 56104 


Utbetalda anslag -131 881 -81 363 


Årets kassaflöde -262153 -25 260 


Likvida medel 1/1 


Arets kassaflöde 


Likvida medel 31/12 


391474 


-262153 


129 322 


416 734 


-25 260 


391474 







Alla anknutna stiftelser vid Lunds universitet 
13 (20) 


Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i tkr om inget annat anges 


Allmänna redovisningsprinciper 
Arssammanställningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Kassaflödesanalysen är dock upprättad i enlighet med stiftelsernas 
specifika verksamhet och överensstämmer inte med de kassaflödesanalyser som 
används för näringsdrivande verksamheter. 


Årsredovisningarna för de enskilda stiftelserna är upprättade i enlighet ned årsredovisningslagen 
och BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre företag. Arssammanställningen är en konsolidering 
av stiftelsernas årsredovisningar. 


Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. Under året erhållna gåvor och donationer har bokförts till 
aktuellt marknadsvärde vid tidpunkten för mottagandet och redovisas som tillgång 
och eget kapital. 


lntäktsredovisning 
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad stiftelsen fått eller kommer få in. Det 
innebär att stiftelsen redovisar inkomster till nominellt belopp. Intäkter har tagits 
upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras stiftelsen och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 


Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på 
placeringarna redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen. Långfristiga 
värdepappersinnehav värderas kollektivt då syftet med placeringarna är att uppnå 
riskspridning. Värdepapper som är anläggningstillgång är upptagna till anskaffningsvärde. 
Vid behov görs erforderlig ned-/uppskrivning av värdepapper i portföljen. Över- och 
underkurser på obligationer i förhållande till nominellt värde har periodiserats jämnt 
över innehavstiden. 


Obligationer 
Obligationer, klassificerade som anläggningstillgångar, redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
dvs inklusive periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs i förhållande till nominellt värde 
periodiseras jämnt över kvarvarande löptid. 


Optionspremier 
Syftet med att en stiftelse utfärdar köpoptioner är att öka avkastningen. Mot denna 
bakgrund redovisas samtliga optionspremier som avkastning. Mottagna premier 
skuldförs fram till lösendag. 


Värdepapper 
Vid avyttring av fondandelar bokförs skillnaden mellan försäljningspris och bokfört 
värde som realisationsresultat, om innehavet ansetts vara en långfristig placering. 


Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 


Anslag 
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället. 







Alla anknutna stiftelser vid Lunds universitet 
14 (20) 


Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av donations 
kapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt kapitaliseringar och 
realisationsresultat t o m 1999) och värdesäkringsfond (realisationsresultat fr o m 2000). 
Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat. 


From är 2000 ändrades redovisningsprinciperna för realisationsresultat och nedskrivning/ 
återföring av nedskrivning för värdepapper. Dessa poster redovisas fr o m 2000 som 
värdesäkringsfond. Tidigare ingick dessa redovisningposter, utan specificering, i bundet 
eget kapital. 


Förmögenhet 
Stiftelsernas förmögenhet beräknas som tillgångar minus skulder. Tillgångar i värdepapper 
tas dock upp till marknadsvärdet den 31 december. Vid värdering av aktier används 
slutkursen den 31 december. Övriga tillgångar tas upp till bokfört värde. 
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Not 1 Övriga intäkter 


2019 2018 


Hyror 
Arrende 
Särskilda engångsersättningar 
övrigt 


22 171 
6 014 
239 
746 


21 670 
6 345 


926 
29 170 28 942 


Not 2 Externa kostnader 


I förvaltningskostnader ingår kostnader för arvode till Lunds universitet i egenskap av 
anknuten förvaltare samt även styrelsearvoden och sociala kostnader. 


2019 2018 


Förvaltningskostnader -9 442 -9 027 
Revisionskostnader -250 -409 
Reparation och underhåll fastigheter -3 069 -2 536 
Driftkostnader fastigheter -3 949 -3 786 
F astighetsskatt -274 -251 
Övrigt -4 185 -3 612 


-21 169 -19 620 


Not3 Skatt 


2019 2018 


Skatt på årets resultat -4 -1 
-4 -1 


Not4 Pågående nyanläggningar 
2019-12-31 2018-12-31 


Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 346 303 
Nyanskaffningar 106 43 


452 346 
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Not5 Byggnader och Mark 
2019-12-31 2018-12-31 


Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 370 236 369 933 
Aktivering av pågående arbete 357 303 
Nyanskaffningar 212 
Försäljning av fastighet -2 500 


368 305 370 236 


Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -59 656 -54 632 
Arets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -5 049 -5 024 


-64 705 -59 656 
Planenligt restvärde vid årets slut 303 600 310 580 


Taxeringsvärden, byggnader 46 915 47 932 
Taxeringsvärden, mark 322 833 312 781 


Fastigheterna Glädjen 17 (Juridicum), Hyphoff 5 (Classicum), G:a Biskopshuset och 
Prefektbostaden Holma saknar taxeringsvärde, eftersom det huvudsakliga 
användningsområdet är utbildning och forskning. 


Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 


Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 


Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Arets avskrivning enligt plan 


Planenligt restvärde vid årets slut 


2019-12-31 2018-12-31 


8 002 7 712 
246 290 


8 248 8002 


-7 609 -7 421 
-139 -188 


-7 748 -7 609 
500 393 
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Not7 Långfristiga värdepappersinnehav 
2019-12-31 2018-12-31 


Ingående anskaffningsvärde 2 259 833 2 160 438 
Investering 1 867 357 1 118 729 
Försäljningar -1 103 306 -1 019 123 
Periodisering av över-/underkurs -365 -210 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 023 519 2 259 833 


Ingående nedskrivningar -108 385 -24 804 
Återförda nedskrivningar 99175 15 594 
Arets nedskrivningar -705 -99 175 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 915 -108 385 


Utgående bokfört värde 3 013 604 2151 448 


Aktier 
Bokfört värde 1 838 776 1 657 573 
Marknadsvärde 2 186 638 1702428 


Obligationer 
Bokfört värde 1 184 744 493 875 
Marknadsvärde 1 171 741 494 086 
Summa marknadsvärde 3 358 379 2196 514 


Not 8 Andra långfristiga fordringar 
2019-12-31 2018-12-31 


Län till Akademiska Hus AB, IKDC 7 316 10 467 
7 316 10 467 


Not 9 Övriga fordringar 
2019-12-31 2018-12-31 


Momsfordran 
Stiftelsen Anna Nilssons 
Stiftelse Ingvar Kamprad Design Foundation 
Övrigt 


335 
0 
0 


672 


214 
5 214 


154 136 
729 


1 007 160 293 
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Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2019-12-31 2018-12-31 


Upplupna utdelningar & ränteintäkter 
Övrigt 


4 157 
1 795 


3 258 
2 375 


5 952 5 633 


Not 11 Eget kapital 


Vid årets början 
Justering nya medel 2018 
Justering fritt/bundet kapital för utdeln. 
Erhållna gåvor och donationer 
Justering Villa Holma 
Arets resultat 
Beviljade anslag 
Återförda anslag 
Avsättning till bundet eget kapital 
• Kapitalisering enligt förordnande 
• Omföring realisationsresultat 
• Omföring vinst försäljning fastighet 
• Arets nedskrivning/återförd nedskrivn 
Vid årets slut 


Donations 
kapital 


1599469 
-8 214 


-24 509 
296 864 
-5 670 


Värdesäk 
ringsfond 
964 316 


-18 395 


6 179 
61 310 


100 
98470 


1) 


1) 


Fritt eget 
kapital 


304 818 


24 509 


-2 580 
279 333 
-133 343 


1 463 


-6 179 
-61 310 


-100 
-98 470 


1 864 118 1 105 801 308 142 


11 Enligt förvaltarens tolkning avsättes 100 % av realisationsresultatet till värdesäkringsfonden. 


Not 12 Övriga långfristiga skulder 


Avräkning underhåll fastigheter 
Lån fastigheter 1> 


Checkkredit 
Borgensavgifter 2) 


2019-12-31 2018-12-31 


314 345 
144 190 144 190 


0 49 
928 877 


145 432 145 460 
11 Ränteswapkontrakt pä 77 500 000 kr har tecknats med SEB 
21 Avsättning till fonden för bergensavgifter skall göras tills den uppgår till 15 % av arrendeintäkten. 
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Not 13 Övriga kortfristiga skulder 
2019-12-31 2018-12-31 


Mervärdesskatt 
Utställda köpoptioner 
Köpt, ej betald autocall 
Länsstyrelseavgift 
Lunds universitet, förvaltningsarvode 
Diverse kortfristiga skulder 


1 151 
248 


10 000 
299 


2 129 
903 


2 188 
167 


279 
1 690 
334 


14 731 4 658 


Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 


Förutbetalda arrenden/hyror 
Upplupna räntekostnader 
Övriga upplupna kostnader 


2019-12-31 2018-12-31 


6 394 4 913 
544 669 


3 322 3 904 
10 260 9486 
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Not 15 Ställda säkerheter 
2019-12-31 2018-12-31 


Fastighetslån med pantbrev 
Aktier för utställda köpoptioner 


144 190 
18 819 


129 189 
12 706 


163 008 141 894 


Lund den 12 juni 2020 


Jonas Hafström Torbjörn von Schantz 


Jens Oddershede Gudrun Antemar 


Ingrid Bengtsson-Rijavec Wanja Lundby-Wedin 


Annika Winsth Gunnar Wetterberg 


Torbjörn Lundahl Lars Dahlin 


Christofer Edling Anne L'Huillier 


Linn Svärd Sara Thiringer 


Robin Bernstråhle 


Vår revisionsrapport har lämnats 
Grant Thornton Sweden AB 


Pernilla Zetterström Varverud 
Auktoriserad revisor 







Bilaga A, särförvaltade stiftelser, fastighetsstiftelser 


Org nr Särförvaltade stiftelser 2019 Bundet Fritt Nya/filtägg Årets Totalt Eget 
kap 1B 2019 kap 1B 2019 donationer Kapitalisering Utdelning netto Rearesultat disp avkastn kap UB 2019 


845003- I 84 7 Fileens donation bvggnadsfonder 92025 2 570 167,18 -11412,64 -179,04 -17 096,11 2 541 479 
845003-0922 Hedda och John Forssmans dona 92028 1076070,44 -14 579,52 -30,55 -15 657,60 I 045 803 
845003-1938 Schlyter-Thyrenska fonden 92076 412 309,82 7 252,85 647,00 6 600,00 2 591,34 429 401 
845003-1862 Elfrida Areschouas pensionsfond 94000 1 241 492,70 -12 816,35 -29,12 -13 990,30 1214657 
845003-1888 Cathrine Marie Eklunds, född Le 94001 240 183,95 -6 881,70 12,71 -4 229,05 229 086 
845003-19 I 2 Fru Paulina Odenius fond 94002 149 871,81 -4 335,50 8,78 -2717,50 142 828 
845003-1904 Fru Wilhelmina Odenius fond 94003 137 174,40 -3 994,02 12,70 -2 496,52 130 697 
845003-1870 Odenius understödsfond 94004 523 269,62 -14 106,97 11,07 -9010,90 500 163 
845003-1920 Dr och fru Svanbergs understöds 94005 371 394,43 -10 147,73 5,48 -6 461,52 354 791 
845003-1896 Constance von Franckes donatio 94007 295 277,33 -8 157,96 7,23 -5 175,96 281 951 
845003-1946 Clara M Wahlgrens, född Loven, 94008 83 429,97 -2 596,06 12,21 -1 594,64 79 251 
802478-5142 Hans Cavalli-Biörkmans fond fö 95015 11 850 853,93 798 098,09 51 540,00 -550 000,00 54 240,02 463 860,43 12 668 592 
802478-5431 Landshövding Nils Höriels forski 95040 2 320 377,77 114 328,62 50 000,00 31 754,14 47 658,87 2 564 119 
802478-5464 Rune Janssons fond 95047 1 618 852,55 304 887,48 -9 824,00 -4 397,84 1909518 
802479- 7758 Ebba Lvbners fond 95055 76 852,03 -23 537,72 7 233,71 60 548 
802479- 7782 Altbild Laurens, Södra Åbv, d< 95056 129 673,85 -23 078,79 5 668,10 112 263 
802479- 7725 Herman J. Rosenkvists fond fö 95078 297 124,83 -66 879,23 -6 054,91 224 191 
802479-5901 Märtha Weigebys fond 95091 48 868,41 -15 474,79 7 649,29 41 043 
802478-7072 Alfred Anderssons fond för for 95006 867 868,05 68 180,29 5 598,24 -51 278,00 50 384,20 940 753 
802478-5134 Tore och Anna-Greta Brandts 95010 I 736 576,52 -90 775,44 -16 894,93 I 628 906 
802479-7774 Frida och John Börens fond fö 95011 169 390,19 -33 075, 18 -2 926,30 133 389 
802479- 7766 Astrid Holmberas fond 95041 218 091,43 -30 885,33 -4444,12 182 762 
802478-7312 Tage och Ida Kennbvs donatio 95051 I 704 187,59 -7237,42 -13 044,05 1 683 906 
802478-4103 Syskonen Anna och Gottfrid Pt 95073 686 393,33 -72 807,87 -13 122,44 600 463 
802478-5159 LTH Desiancentrum 95016 5 100 000,00 5 367 086,50 -3 313 984,00 162 460,25 7 315 563 
802478-5183 Erik och Gurli Hultengrens for 95033 10 606 388,10 5 142 323,03 181 321,54 -617 687,00 1 631 893,86 16 944 240 
802478-5472 Ebbe och Elsa Kocks fond 95049 24 557 639,00 I 778 037,68 89 233,48 -1 020 000,00 318 206,38 803 101,32 26 526 218 
8024 78- 7817 Harrv och Ruth Möllers fond 95059 2 125 782,98 3 567,41 -21 544,05 2 107 806 
802478-3253 Stft Entrepreneurship in Lund 95014 27 226 999,07 0,00 4 000 000,00 -3 837 981,00 21 142,00 -1 059 741,10 26350419 
802478-5456 Skånska företags fond för prof 95046 5 574 491,60 -340 233,68 -1 600 000,00 41 174,31 127 935,74 3 803 368 
802478-5498 Skånska Handelskammarens in 95085 3 178 040,91 276 841,72 23 632,74 65 317,67 3 543 833 
802478-5167 Saliv och Per Engströms fond för 95019 8 335 582 217 637 24 522 -217 600 475 754 220 695 9 056 590 
802478-5175 Hjalmar Gullbergs och Greta The 95029 12 052 557 494 352 59 156 48 572 -480 000 702 842 437 146 13 314 625 
802478-5449 Hans Idens minnesfond 95043 1269723 25 732 2 922 -25 730 70 465 26 297 1369409 
8024 78-5480 Elisabeth Rausinzs minnesfond 95074 28 291 997 1072589 235 009 -833 970 1 629 880 940 037 31 335 543 
802478-5506 Carl Stadiers fond för arkeologis 95086 808 737 16 396 1 858 -16 400 44 861 16 722 872 175 
802478-5514 Landshövding Per Westlings min 95096 29 035 214 2 158 784 125 522 -1 277 866 I 711 577 I 129 702 32 882 934 


186 988 905 17 053 080 4 059156 766 745 -13 795 720 5125 360 4 925 753 205123 281 
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Org nr Fastighetsstiftelser 2019 Bundet Fritt Nyaffillägg Beslutad Årets Totalt Eget 
kap 1B 2019 kap 1B 2019 donationer Kapitalisering utdelning Netto Rearesultat disp avkasta kap UB 2019 


845003-0898 Nils T Andersson och Clara And 95003 2 799 592 4 028 889 -217 069 6 611 412 
845003-0880 Ingeborg och Albert Larssons mi 95053 3814010 I 726 193 559 4 009 294 
845003-4122 Ellv Olssons, Fiärdinaslöv 95069 10 212 253 429 847 -400 000 230 844 374 442 10 847 386 
845003-0641 Wallenberg Bispen 95094 17 255 602 3 157 329 306 577 -862 528 19 856 981 
845003-0872 Akademihemman 95106 100 459 425 68 207 948 -33 950 000,00 3 871 841 9 663 458 148 252 671 
845003-1037 Prefektbostaden Villa Holma 95087 22 471 291 2 285 801 -22 471 291 -2 285 784 17 


157 012 172 78111 540 0 -22 471 291 -34 350 000 4 409 262 9151 862 189 577 762 







Bilaga A Förändring Eget Kapital 2019 


Stiftelsekod Orgnummer Beskrivning Bundet kapital IB Kapitalisering Rearesultat Fritt kapital 1B Nya medel Utdelade medel Övriga Egetkapital UB 
förändringar 


91001 802478-5647 Stiftelsen Elisabeth Andergårds fond för medicinsk forskning 5 983 331 25 801 366 205 291 095 -217 018 232 211 6 681 625 
91002 802478-5654 Stiftelsen Elsa och Henning Anderssons fond 5 672 723 348 791 303 314 -229 783 244 886 6 339 930 
91003 802479-8111 Stiftelsen Eva B Månssons fond 1 759 629 106821 70 104 .57 619 45179 1 924114 
91004 802478-5662 Stiftelsen Elin och Arthur Anderssons donationsfond 4 714411 290 316 259 613 -188184 200 805 5 276 960 
91005 802425-6953 Stiftelsen Gunhild och Carl Eric Håbros fond 4 149 347 253 781 198 637 -164 328 175 263 4 612 700 
91006 802479-8103 Bertil Larssons stiftelse för stöd till medicinsk forskning inom cancerområdet 752 149 45096 20421 -16 535 18 575 819 706 
91007 802479-8137 Stiftelsen Margareta Nothins donation 3 002 394 183 329 138 353 -114178 122 154 3 332 052 
91008 802478-5688 Stiftelsen John och Ingeborg Andersons fond för geriatrisk forskning 2 662 710 163 606 140 063 -98 046 105 286 2 973 618 
91009 802479-8954 Stiftelsen Elin och Art.hur Anderssons donalionsfond 385 568 9 058 22 511 0 417 136 
91010 802478-5738 Stiftelsen Elin Andersson i Växjö fond 445 951 26 975 16103 -8 278 10 893 491 642 
91011 845003--1730 Stiftelsen Elvy och Ame Anderssons fond 10 505 695 639 507 451 939 -436 589 464 039 11624592 
91012 802478-5746 Stiftelsen Nils T och Clara Anderssons fond 1 2 745 518 168 705 144 641 -101 675 109130 3 066 320 
91013 802478-5753 Stiftelsen Helga och Albert Anderssons Fond till Bertil Broddåns minne 1 569 253 95 726 70906 -50 428 54 743 1 740 200 
91014 802478-5761 Stiftelsen Julius Anderssons donationsfond 1627148 99 676 80680 .53 237 57 720 1 811 986 
91015 802478-5779 Stiftelsen Per-Börje Jönssons fond 984 472 70 856 229 509 37 994 1 322 831 
91016 802478-9706 lngmar Olssons stiftelse 5 010 801 300 453 136 605 208 070 5 655 928 
91017 8024 78-5787 Stiftelsen Martha Andersons fond 609 294 36 874 22 385 -11 440 14 962 672 076 
91018 Stiftelsen Börje och Ebba Mattssons stift för medicinsk vetenskaplig forskning avseende 5 567 226 324 892 0 226 873 6118992 


Scheuermannkyfos 
91019 802481-4694 Arne och lngerborg Thcrberqs. Svedala, stiftelse för vetenskaplig forskning 1 325 763 1 325 763 
91023 8024 78-5795 Stiftelsen Otto Bengtssons fond 783 988 47 483 29491 -16109 19 324 864 178 
91024 8024 78-5803 Stiftelsen Sven Bengtssons fond 713 070 43121 25 669 -13 447 17 531 785 945 
91026 8024 78-5811 Stiftelsen Anders Bergströms fond 2 645 964 162 541 138 571 .97 289 104 483 2 954 271 
91029 802478-5829 Stiftelsen Jaques Borelius donation 1 184 475 72 306 54 355 .33 768 37 087 1 314 455 
91032 802479-8145 Stiftelsen Leif Börjessons forskningsfond 85 327 382 5121 2 258 -1115 1 527 93 499 
91033 802478-5837 Stiftelsen Wema Callmers fond 3 698 273 227 552 200 258 -143 536 153491 4 136 038 
91036 802479-8129 Stiftelsen Hjalmar och Gertrud Celanders Donation 278 163 16 823 9941 .5 080 6 719 306 566 
91038 802478-5845 Stiftelsen Lilly och Oscar Christiansons fond 6 473 535 398 969 362 330 -265 477 282 712 7 252 068 
91039 8024 79-8509 Stiftelsen Hanna Christofferssons fond 342 146 20 693 12 268 -6 298 8 310 377119 
91040 802478-5860 Stiftelsen Crownsee Family Memorial fund 3015254 185 367 160 409 -113 527 121 690 3 369 194 
91043 802478-5852 Stiftelsen Olga Dah!qvist fond för vetenskaplig forskning 3 634 859 223 635 196 557 -140 750 150 538 4 064 840 
91045 802478-5878 Stiftelsen Leonie Deshayes donationsfond för cancems bekämpande 15 590 835 70 218 955 407 779 927 -592 672 631 960 17435675 
91047 802478-5886 Stiftelsen Direktör Bror Hjerpstedts fond 4 146 558 34 381 251 982 170 593 -127 621 137 526 4 613 419 
91048 8024 78-5894 Stiftelsen Inga och Greta Eeks forskningsfond 3 050 297 24 313 185 201 122 520 -89 930 97 252 3 389 653 
91049 802478-5902 Stiftelsen Margareta Ekbergs donation 3 183 297 202 599 287 652 -125 785 134 680 3 682 443 
91050 802478-5910 Stiftelsen Märta och Ingemar Ekbloms fond för medicinsk forskning 5 316 089 327 488 294 909 -214 629 228 827 5 952 684 
91051 802478-5928 Stiftelsen Ruth och Oscar Ekstrands fond 23 214 801 1 433 006 1 339 907 -1 001 064 1062211 26 048 862 
91052 802478-5936 Stiftelsen Nils Waldemar Engströms fond 775 403 46 966 29 214 -15 742 19112 854 953 
91053 802478-5944 Stiftelsen Professor Gunnar Edslröms forskningsfond 34 464 991 312 856 2 099 022 1 502 295 -1 170 066 1 251 424 38 460 522 
91054 802478-5951 Stiftelsen Knut Eskilssons fond 1 822 467 6 567 111 061 79 919 .54 321 59108 2 024 801 
91058 802478-7015 Stiftelsen Gunhild och Efraim Forssman donation 29 968 431 1850117 1 733 731 -1 297 786 1 376 646 33 631 140 
91060 802479-8517 Stiftelsen David Fredricssons donation 423 005 25615 15 745 -7 846 10 334 466 852 
91062 802478-7023 Stiftelsen Edvin Giströms fond 15 693 055 70 691 961 690 785 369 -596 679 636 222 17 550 349 
91065 802478-7031 Stiftelsen Eva och Sture Gustafssons fond 17 329 280 77 894 1 057 239 786 436 -657 597 701 048 19294 301 
91070 802478-7049 Stiftelsen Ida Hammarlunds fond 11913624 734 980 679 981 -504 507 536 010 13 360 089 
91071 802478-7056 Stiftelsen Hanna och Ruth Hanssons fond 7 383 289 455 174 415 681 -305 461 325 081 8 273 764 
91074 802478-7080 Stiftelsen Ove Harald och Hilma Sofia Hanssons donation 4170 656 256 744 228 100 -164 304 175 497 4 666 693 
91076 802478-7098 Stiftelsen Gerda och Edvard Hellners fond för främjande av vetenskaplig forskning på hjärt- och 1 238 552 75651 57 603 -36148 39 609 1 375 268 


kärlsjukdomamas område 
91078 802478-7114 Stiftelsen Syskonen Hilda, Olof, Ingrid och Ebba Hildings fond för diabelikerforskning vid Lunds 1 446 380 88 508 70095 -45 294 49 301 1 608 991 


Universitet 
91082 802478-7148 Stiftelsen Elin och Jöns Huldbergs fond för bamförlamningsforskning 1830108 6 603 111 526 80244 -54 644 59 423 2 033 259 







Bilaga A Förändring Eget Kapital 2019 


Stifte lsekod Orgnummer Beskrivning Bundet kapital 1B Kapitalisering Rearesultat Fritt kapital 1B Nya medel Utdelade medel övriga Egetkapital UB 
förändringar 


91065 802478-7155 Stiftelsen Ruth och Henning Håkanssons fond 1 547 277 93 606 59 964 -37 676 53 295 1 716 465 
91067 802478-7163 Stiftelsen Kristina Håkanssons donation 988 719 60 202 42 728 -25158 27 762 1 094 253 
91088 802478-7171 Stiftelsen Erik, Nelly och Edvin Håkanssons donationsfond 6 783 126 418106 380 657 -279 091 297 138 7 599 936 
91090 802478-7189 Stiftelsen Karl och Berta Häggs fond för medicinsk forskning 3 892 075 16 133 237 954 184 699 -135250 145199 4 340 810 
91092 802479-8574 Stiftelsen Provinsialläkare Wilhe1m lvarsson stipendiefond 93199 190 5 603 2 846 -1 394 1 712 102157 
91093 802478-7197 Stiftelsen Olof och Johannes Jacobssons fond 7916216 486 089 446 777 -328 876 349 894 8 872 100 
91094 802478-7205 Stiftelsen Anna och Ferdinand Jeppssons fond 112868506 6 970 235 6 569 943 -4 940 095 5 236 399 126 704 988 
91096 802478-7213 Stiftelsen Anders och Augusta Johanssons fond 527 404 2 565 31 679 15 271 -7 775 10 262 579 407 
91100 802478-7221 Stiftelsen Erik Jonssons fond 6 687 529 29 056 409 385 326 820 -244 548 261 508 7 469 751 
91101 602479-6947 Stiftelsen Nils Jönssons i Brösarp fond 162 327 9 818 5 731 -2 875 3 839 178 639 
91105 802478-7239 Stiftelsen August Jönssons donationsfond 684 634 41 420 24 949 -12 901 16 632 754 934 
91106 802478-7247 Stiftelsen Ebba och Wilhelm Jönssons fond 3 982 928 245 133 216 856 -156 043 166 744 4 455 617 
91109 602476-7254 Stiftelsen Ernst och Annie Jönssons fond 11418524 704 390 650 917 -482 745 512 951 12 804 036 
91110 6024 79-8996 Stiftelsen Anna Jönssons fond för forskning rörande astma och allergi 205 045 12 401 7 282 -3689 4 901 225 940 
91111 802478-7262 Stiftelsen Hilma och Alma Jönssons fond 1 548 624 94 834 76 243 -49 794 54 070 1 723 977 
91113 802478-7286 Stiftelsen Ruth och Folke Jönssons fond 8 597 940 530 175 486 223 -356 814 381 621 9 637 145 
91114 8024 79-8541 Stiftelsen Svea och Waldemar Jönssons minnesfond 378 264 22 872 13496 -6 984 9 206 416 855 
91115 802478-7296 Stiftelsen Stig och Signe Karlssons fond, Höllviksnäs 6185 926 381 207 345 569 -252 842 269 322 6 929 182 
91117 802478-7304 Stiftelsen Anna och Sven Karlströms fond 12105089 746 793 690 953 -512 910 544 916 13 574 841 
91121 802478-7338 Stiftelsen Gudrun och Helmer Knutssons donation 1 400 426 85 666 67 335 -43 272 47158 1 557 313 
91122 802478-7353 Stiftelsen Edit och Gösta Kocks donationsfond för cancerforskning 23 124 944 105 049 1 417 454 1 163 273 -887 257 945 439 25 868 900 
91127 802479-8556 Stiftelsen Ida och Ture Larssons i Folkestorp fond 169 439 10 248 5 989 -3 011 4 016 186 681 
91134 802478-7734 Stiftelsen Familjen Lawesons fond 6 284 539 367 297 351 324 -257 174 273 913 7 039 900 
91136 802478-7742 Stiftelsen Hedvig Liljekrantz fond för psykiatrisk forskning 5 683 887 350 205 316 372 -230 789 245 951 6 365 627 
91143 802425-3448 Stiftelsen Ulla Ljungbergs fond 9 662 073 592 327 487 089 -403 027 428 473 10 766 934 
91145 802425-4461 Stiftelsen Agnes Ljunggrens fond 2 718 328 195 072 623 638 129 006 3 666 045 
91146 802479-8905 Stiftelsen Hildina Ljungströms fond 260 847 15 776 9 310 -4 750 6 289 287 471 
91147 802478-7759 Stiftelsen Familjen Lovens fond 952115 57 931 40 397 -23 542 26 251 1 053152 
91148 802478-7767 Stiftelsen Gunborg Lundens fond 2 671 985 164180 140 628 -98 456 105 718 2 984 056 
91149 802478-7775 Stiftelsen Ljunggrenska Fonden 2 049 824 125 746 104 201 -71115 76 745 2 285 402 
91154 802478-7783 Stiftelsen Astrid Lövgrens fond 490 253 29 700 18494 -9136 12 013 541 323 
91156 8024 78- 7791 Stiftelsen Augusta Malmros fond för medicinsk forskning 1 547 639 94 773 76179 -49 750 54 024 1 722 865 
91157 802478-7809 Stiftelsen Carl och Ella Malmströms donationsfond 17174730 1 059 929 987 078 -735 667 780 970 19267041 
91164 802478-7825 Stiftelsen Malte och Brita Neuendorffs fond 25 042 837 1 545 906 1 446 486 -1 081 378 1 147 320 28101171 
91166 802425-5153 Stiftelsen Louise Nilssons Minnesfond 1136 321 68 888 43 940 -31 328 34 511 1 252 331 
91169 802478-7833 Stiftelsen Olof, Bror och Leonard Nilssons fond 465 860 28 204 17 318 -8 667 10 596 513 310 
91171 802478-7841 Stiftelsen Axel Nilsson donationsfond 28 221 750 1 742 239 1 631 845 -1 221 043 1 295 323 31670113 
91172 802479-8889 Stiftelsen Hedvig Nilssons fond 390 377 23 617 14139 -7 218 9 512 430 427 
91173 802479-8046 Stiftelsen Edgard och Anna-Berta Nilssons fond 2634313 159 552 98 995 -95129 102 229 2 899 960 
91176 802478-7858 Stiftelsen Hulda och Sture Nilssons fond 3 531 165 217 245 190 752 -136 205 145 721 3 948 679 
91177 802479-8061 Stiftelsen Nilssons minnesfond, Inge Lise 228 168 13 574 4 262 -4 058 5 383 247 330 
91178 802478-7866 Stiftelsen Familjen Lars Nilssons fond 567 217 1 572 38 722 96138 -10 802 14150 706 997 
91180 802478-7874 Stiftelsen Juliana och Olof Nilssons fond för cancerforskningens främjande 2 080 712 127 661 106122 -72 478 78189 2 320 207 
91162 802479-8079 Stiftelsen Olga Nilssons fond 160 347 9698 5 659 -2 838 3 790 176 656 
91184 802478-7882 Stiftelsen Ida, Emsth, Edith, Anna och Martha Nilssons, Askeröd, fond 3 619 788 14 874 221 251 170 765 -124 601 133 867 4 035 944 
91194 802478-7890 Stiftelsen Lennart Olofssons forskningsfond 831 232 2 311 54 035 94 537 20 802 1 002 918 
91197 802478-7908 Stiftelsen Axel Olssons fond 1 413 782 86489 68138 -43 860 46 977 1 571 526 
91198 802478-7916 Stiftelsen Cometia Olssons fond 575 918 34 875 21 507 -10 797 14141 635 642 
91202 802478-7924 Stiftelsen Elsa Ohlssons fond 2 293 694 6 744 139 929 103 362 -72 753 76 693 2 551 669 
91210 802479-4763 Stiftelsen Marta och Bror Pedersens fond 326 396 19 740 11 692 -5 998 7 918 359 748 
91214 802479-4599 Stiftelsen Edil och Erik Perssons forskningsfond 243419 1 448 14 566 6 006 -3 261 4 343 266 520 
91215 802478-7932 Stiftelsen Syskonen Alfrida och Justus Perssons fond 7 626 936 470 222 429 897 -316166 336 426 8 547 315 
91217 802478-7940 Stiftelsen Agnes Perssons i Vallkärra testamentsfond 1 767 000 108 315 88 333 -58 715 63 605 1 966 537 
91218 802478-7957 Stiftelsen Clara Perssons donation 1 076 556 65 630 47873 -29 019 32 054 1 193 095 
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91219 802478-7965 Stiftelsen Harald och Iris Perssons fond 1 790 559 109 770 89 708 .59 750 64 702 1 994 990 
91221 802478-7973 Stiftelsen John och Agnes Perssons fond 1 172 646 71 574 53 645 .33 248 36 536 1 301153 
91223 802478-7981 Stiftelsen Nanna Perssons donation 10 288 623 634 619 585 253 -433114 460 355 11 535 736 
91227 802479-4896 Stiftelsen Hanna Elisabeth and Anna Petterssons Lund 322 502 19 505 11 550 .5 923 7 822 355 455 
91229 802479-4789 Stiftelsen Anna-Stina Petterssons fond 77 495 4 703 2 921 ·1 200 1 736 85 655 
91232 802478-7999 Stiftelsen Herluw Påhtssons donationsfond 1 959 569 9 309 147 426 565 958 .77 529 83 780 2 688 514 
91234 802478-8005 Stiftelsen Gerda Cecilia Pålssons fond 2 566 106 157 641 134 451 .93 804 100 789 2 865 182 
91236 802479-4912 Stiftelsen Malte och Carmen Ragnarssons stipendium 361 938 2177 21 657 8989 -4 926 6 530 396 363 
91237 802478-8021 Stiftelsen Syskonen Gunborg och Gunnar Redstams fond 9 196 474 80 764 559 627 392 362 -301 251 323 058 10 251 033 
91240 8024 78--8054 Ben te Rexed Gerstedts Stiftelse 27155 352 1815610 3 955 513 -602 364 1 350 634 33 674 745 
91242 8024 78-8062 Stiftelsen Ebba Rytofts fond 1 655 325 101 432 82 594 .54 487 59 043 1 843 906 
91243 802478-8070 Stiftelsen Salomonssons Donationsfond 972 770 59 211 41 679 ·24 453 27 216 1 076 424 
91244 8024 78--8088 Stiftelsen Extra Provinsialläkaren Alvar Sandbergs fond 4 288 130 35 682 260 606 176 803 -132 488 142 727 4 771 459 
91245 802478-8096 Stiftelsen Systrarna Ellen och Therese Sandins från Landskrona minnesfond 3 052 362 12 251 186 456 141 961 -102 417 110 260 3 400 874 
91246 802478-8104 Stiftelsen Minea och leopold Sederowskys fond för vetenskaplig forskning beträffande cancersjukdomar 2 207 187 135 472 113 504 -78 034 84077 2 462 207 


91247 8024 78-8112 Stiftelsen Bet ty Sjöbrons fond 10 272 395 633 615 584 271 -432 399 459 598 11517480 
91249 802478-8120 Stiftelsen Bengt Skanses minnesfond 1 006 059 2 852 60 937 37 969 -22 990 25 666 1110 493 
91251 802478-8138 Stiftelsen Margit Stiemswärds fond för medicinsk forskning 1 524 655 93199 72 202 -45 965 50 338 1 694 429 
91252 802478-8146 Stiftelsen Jöns G Strängs Donationsfond för medicinsk forskning 4 083 334 251 349 222 971 -160 465 171 430 4 568 618 
91253 802478-8153 Stiftelsen Nils G Strängs, Hanna Strängs, Kristina Strängs och Jöns G. Strängs donationsfond 4 369 602 275 108 343 823 -177 367 189 340 5 000 506 
91258 802478-8161 Stiftelsen A. Åke Svenssons Minnesfond 426 802 25 814 15 426 .7 915 9 613 469 741 
91263 802478-8179 Stiftelsen Elsa och Valdemar Stormans fond 2 050 675 125 807 104 398 -71158 76 791 2 286 513 
91264 802478-8187 Stiftelsen Emy Thulins forskningsfond nr 1 450 257 27 249 16 561 -8 366 10 203 495 904 
91265 802478-8195 Stiftelsen Professor Torsten Thunbergs minnesfond 1 607 279 98462 79 760 -52 375 56 805 1 789 931 
91267 802478-8203 Stiftelsen Bert.ha Tuvessons fond 1 314 076 BO 323 62141 -39 471 43131 1 460 200 
91268 802478-8211 Stiftelsen Albin och Valborg Tyrebrants fond 642 760 38 911 23830 ·12 094 15 800 709 207 
91269 802478-8229 Stiftelsen Elisabet och Albert Vejdes fond 693 545 41 955 25205 -13072 17 051 764 683 
91270 802478-8237 Stiftelsen Lektorn Fil. Dr. Alf Wennings donationsfond 2 584 906 158 799 135 508 .94 628 101 662 2 886 248 
91274 802478-8245 Stiftelsen Systrarna Albertina och Anna Wallins fond 2 934 416 180 388 155 930 -109 986 117 937 3 278 685 
91275 802479-4771 Stiftelsen Stina Westergrens fond 298 440 18 050 10 681 -5466 7 223 328 928 
91276 802479-5034 Stiftelsen Clara Westergrens fond 69 917 4 234 2 463 -1119 1 543 77 039 
91282 802478-8252 Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning 56 323 260 3 574 217 3 805 437 -1 789 564 2 496 368 64 409 717 
91285 802478-8260 Stiftelsen Anna ÖValls fond 663 932 40 189 24 558 -12 505 16 326 732 499 
91287 802479-5042 Stiftelsen William och Agnes Larssons fond för cancerforskning vid lunds universitet 685 263 41 132 19 392 -12 804 16 713 749 696 
91291 802478-8278 Stiftelsen Siri och Gustaf Hanssons fond 1 498 930 91 746 73 026 -47 598 51 742 1 667 846 
91292 802479-5067 Stiftelsen Elvira Carlssons fond 216 312 1 027 12 970 5 764 .3 082 4 108 237 099 
91293 802479-5059 Stiftelsen Ulrich Moritz forskningsfond i sjukgymnastik 122 207 8 290 19 679 3 211 153 387 
91296 802478-8302 Stiftelsen Anders Samuelssons, Einar och Alma Perssons, Bunkeflo, fond för vetenskaplig forskning 7 140 984 440 220 401 736 -294 822 313 808 8 001 926 


91297 802478--8310 Stiftelsen Börje och Ebba Mattssons fond för medicinsk forskning inom hjärt- och kärlsjukdomarnas 2 787 464 11 026 170 211 128 486 -92 059 99238 3 104 366 
område vid Lunds Universitet 


91298 802478--8328 Stiftelsen lngegerd Hanssons stiftelse 3 068 733 193 003 237784 -118960 127 447 3 508 007 
91300 802478-6520 Stiftelsen Folke Lanners fond för forskning i ögonsjukdomar 2 707 266 10616 164 768 115427 -88 589 95 546 3 005 034 
91301 802479-7212 Stiftelsen Matte Perssons forskningsfond 460 595 1116 27 635 12 779 .7 619 10048 504 554 
91302 802478-6538 Stiftelsen Tage och Elisabeth Lundbergs fond 515141 31 222 19 692 -9 615 12 639 569 078 
91303 802478-6546 Stiftelsen Hanna och Elsa Larssons fond för medicinsk forskning 757 616 46 866 45 297 19 071 868 849 
91305 802479-7204 Stiftelsen Harry Lundgrens Forskningsfond 64 275 347 3 853 1 579 -746 1 040 70 349 
91306 802478-6553 Stiftelsen Anton Th Paulssons fond för medicinsk forskning 855 648 2 073 51 665 29 551 .17 080 18 653 940 510 
91307 802479-7295 Stiftelsen Karin och Åke Hanssons forskningsfond 438 004 1 066 26409 14 352 .7 273 9 594 482 152 
91308 802478-6561 Stiftelsen Ally Ahlgren-Tigerhielms donationsfond 38 147 580 2 354 552 2 198 378 -1 656 626 1756910 42 800 794 
91310 802478-6579 Stiftelsen Valborg Nilssons fond 1 480 071 5 047 90 053 62 868 -41 553 45419 1 641 905 
91313 802478-6587 Stiftelsen Appelmanns och Björkelunds forskningsstiftelse 666 264 44 365 93 792 18 043 822 465 
91314 802478-6595 Stiftelsen Ulla och Roland Kvistbergs minnesfond 23 471 968 1 448 867 1 354 536 -1 012 347 1074168 26 337191 
91315 802478-6603 Stiftelsen Martha Larssons fond för vetenskaplig forskning 12 601 832 1029315 5 108 122 -700 628 755 684 18 794 325 
91316 802478-6611 Stiftelsen Boel Ripas, Svedala, fond förvetenskaplig forskning 1478138 54 842 -538 501 ·140 277 23121 877 324 
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91317 802479-8020 Stiftelsen Einar Björkelunds fond för gästforskare vid Neurokirurgiska kliniken i lund 52 789 3 514 7 249 1 247 64 799 
91319 802479-8087 Stiftelsen Signe Nordins minnesfond 125 581 291 7 562 3 819 -1 945 2 620 137 928 


91321 802478-6629 Stiftelsen Ture och Helga Andersons fond för främjande av cancerforskning 27 414 738 1 690 973 1 560 385 -1184 575 1 256 677 30738198 
91322 802478..S637 Stiftelsen Åke och Ella Bengtssons fond för främjande av vetenskaplig forskning rörande 475 744 28 778 17 206 -8 846 11 634 524 516 


cancersjukdomar 
91323 802478--6645 Stiftelsen Folke Lanners fond för cancerforskning 3 374 227 17 653 258 120 1 048 105 -148100 158 881 4 708 887 


91325 802478-7064 Stiftelsen Börje och Ebba Mattssons stiftelse för medicinsk vetenskaplig forskning avseende Parkinsons 5 406 908 324 934 160 319 -126 859 226 901 5 992 202 
sjukdom vid Lunds universitet 


91326 80247S.6652 Stiftelsen Sture och Elsa Engvalds fond 1 682 006 102 072 66890 -54 943 59 526 1 855 551 
91327 846502-3912 Stiftelsen Familjen Falkes forskningsfond för atherosclerosforskning avseende atherosclerospatogenes 12 374 172 758 969 630 513 -521 572 554 095 13 796 177 


91328 802479-8095 Stiftelsen Yngve Henriksson fond för medicinsk forskning 142 500 8 514 3 219 -2 466 3 303 155 071 


91329 802479-8053 Stiftelsen Hilda, Gustav och Elsa Kristofferssons stipendiefond 1 226 448 74 238 45497 -37 266 40 544 1 349 460 


91400 691400-1000 Stiftelsen Folke Carlssons forskningsfond 2 826 230 187 982 394 949 -108 942 124 489 3 424 708 


91401 802479-8012 Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet 12193947 585 347 3 193 518 929 833 72 424 260 -400 000 402 190 89 329 095 


91402 802480-2764 Stiftelsen Makarna Gunnar och Siri Almroths, Västra Alstad, minnesfond 13 488 384 566 025 779 151 -136 799 14 696 761 


91403 802479-3633 Stiftelsen Nils Bertil Christer Svenssons minnesfond 99 983 6 016 2 928 2 276 111 202 


91404 802479-6099 Stiftelsen Anders och Birgit Anderssons forskningsfond 4 413 701 276 466 243 003 -75 000 190 364 5 048 535 


91501 802478-6660 Stiftelsen Stig Anderssons fond 492 547 32 316 61 096 12 286 598 245 


91503 802478-6678 Stiftelsen Anna och John Vilhelm Anderssons fond 4 426 381 274 289 293 903 -178 171 190 134 5 006 536 


91510 802479-8038 Stiftelsen Bertil Ebenius fond 311 326 750 18 801 11 265 -5 092 6 753 343 804 


91511 802478-6686 Stiftelsen Lars Edlings fond 2 493 755 19 674 152 099 120 354 -72 684 78 696 2 791 894 


91513 802479-4656 Stiftelsen Fru Ester Ericsons fond 76496 4 648 3118 -1 241 1 706 84 728 


91516 802478-6694 Stiftelsen Agnes och Artur Gleerups forskningsfond 5 276 323 327 105 353 375 -215 599 229 825 5 971 028 


91517 802478-6702 Stiftelsen Elvira Gullbergs donation 3 208 061 207 045 339 067 140 032 3 894 204 


91518 802478-6710 Stiftelsen Ida och Oscar Hagerstrands fond 6 599 650 409 411 446118 -263 079 291 704 7 483 803 


91519 802478-6728 Stiftelsen Rut och Erik Hardebos donation 3 487 053 38 004 222 943 332 505 -105 369 114 012 4 089 148 


91520 802478-6736 Stiftelsen Stig Hjertströms fond för neurokirurgisk forskning 4 094 145 19 341 277 856 666 379 174 071 5 231 792 


91531 802479-4649 Stiftelsen Fru Berta Kamprads fond för kräftsjukdomars utforskande och bekämpande 216 467 13135 8890 -3 894 5181 239 779 


91535 8024 78-67 44 Stiftelsen Hjalmar Kocks föreläsningsfond 977 483 73 011 273 439 39 619 1 363 552 


91540 802478-6751 Stiftelsen Martin Lindgrens forskningsfond 558 085 1 357 33 625 19 015 -9285 12 217 615 014 


91543 802479-4680 Stiftelsen lungmedicinska klinikens fond för astmaforskning 167 213 10 808 17 809 4 246 200 075 


91550 802478-7106 Stiftelsen Syskonen Per Månsson. Emfrid Månsson, Lars Månsson och Elin Månssons donationsfond 581 019 35 363 26 046 -10833 14 280 645 875 


91554 802479-4672 Stiftelsen Ida, Emsth, Edith, Anna och Martha Nilssons, Askeröd, fond 210 286 577 14 509 38 166 5191 268 729 


91555 802478-6769 Stiftelsen Fröken Agnes Nilssons donationsfond 5 755 582 429 302 1 600 056 307 578 8 092 518 


91558 802478-6777 Stiftelsen Olof Nilssons fond 2150 986 161 549 704 802 -230 000 106 866 2 894 203 


91561 802478-7122 Stiftelsen Gustaf Adolf och Anna Paulssons donationsfond för cancerforskning 547 976 37 035 86474 15 029 686 514 


91564 802478-6785 Stiftelsen 0. M. Perssons donationsfond 5 794 275 369 972 573 459 -245 278 262 042 6 754 470 


91568 802479-4664 Stiftelsen Sigrid och Hitbert Påhlssons donationsfond 19199 1 249 2 026 316 22 791 


91571 802478-6793 Stiftelsen Anna-lisa Rosenbergs fond för neurologisk forskning 3150581 197 389 237 342 -124650 132 324 3 592 985 


91576 802478-6801 Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond 2 782 832 196 315 580 434 131 943 3 691 524 


91578 802478-6819 Stiftelsen Johanna och Karolina Perssons donationsfond 4 784 797 399 777 2 064 906 285 321 7 534 800 


91579 802479-4607 Stiftelsen Institutionen för oftalmologi, Ellna Bengtssons ögonforskningsdonation 39 621 2 488 2 834 825 45 768 


92000 802478-6827 Stiftelsen Ove Almboms donationsfond 3 021 199 13 233 199481 460 982 -127 900 119100 3 686 094 


92002 802479-4433 Stiftelsen Sten K Johnssons musikstipendier 2 060 391 125 950 109 360 -70 900 76 762 2 301 563 


92003 802478-6835 Stiftelsen lorens Alfred Anderssons fond 2 675 070 10 701 165 744 185196 -93 500 96 310 3 039 522 


92004 802479-4482 Stiftelsen Rolf Melanders fond för forskning om Viktor Rydbergs och Ragnar Jändels författarskap 289 519 20 663 64 381 8298 382 861 


92005 802479-4474 Stiftelsen Rolf Melanders fond för forskning om stilleståndsförslag och fredsinitiativ under andra 128 114 9 033 26 565 2 714 166 426 
världskriget 


92006 8024 79-4490 Stiftelsen Rolf Melanders fod för forskning om tyska koncentrationsläger under andra världskriget 128 114 9 037 26 565 3 518 167 234 


92007 8024 78-6843 Stiftelsen Pastor Sven Björcks fond 1 753 900 110080 131 677 -60 000 64 936 2 000 593 


92008 802478-6850 Stiftelsen Blekinge hembygdsforsknin9sfond 819 602 211 52 088 80 996 -39 500 20 860 934 256 


92009 802478-6868 Stiftelsen Tycho Brahes fond 1 022 994 115 875 962 424 71 932 2 173 224 


92010 802479-3773 Olle Johanssons stiftelse för juridikstuderande vid Juridiska fakulteten vid lunds universitet 256 567 15 340 6119 -4 600 6109 279 535 


92011 802479-3807 Olle Tegstam stiftelsen 1 239 743 118 349 973 802 -200 000 70 674 2 202 567 
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92012 802478--6876 Stiftelsen Carl X Gustafs historiska fond 836 083 4 072 54 906 109 744 -72 300 19 880 952 385 
92013 802478-6884 Stiftelsen David Camegies donationsfond av år 1891 2 120 450 132180 161123 -77 900 81 689 2 417 543 
92014 802479-3765 Stiftelsen Ebba och Birgit Janssons fond 2 707 912 165 634 146 746 -101100 108 639 3 027 832 
92015 802479-3799 Stiftelsen Sven Fredrikssons donation 748 009 45 254 29196 -16 400 18 639 824 698 
92016 802479-3724 Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum 400 471 23 011 -5 631 60 000 -10 000 9 246 477 096 
92017 802478-6892 Stiftelsen Thorild Dahlgrens stipendiefond 4 073 701 19 487 279 923 735 129 -61 400 175 383 5 222 224 
92018 802479-3740 Stiftelsen systrarna Rosendahls donation för sång- och musikstuderande 958 238 59 431 63473 -20 000 29 327 1 090 469 
92019 692019-1001 Lunds universitets stipendiestiftelse 13 921 609 874 282 1101 701 60 096 -200 000 637 024 16 394 712 
92020 692020-1008 Stiftelsen Olle Linds minnesfond för unga skådespelare 675 375 39 853 11 728 -20 000 16 268 723 225 
92021 845003-0914 Stiftelsen Elis Essen-Möllers donation 1 920 663 7 348 121 418 159 200 -60 951 66134 2 213 813 
92026 8024 78-6900 Stiftelsen Fiscus Pauperum Studiosorum 1 922 302 8 911 142 150 512 820 80 200 2 666 384 
92027 802478-6918 Stiftelsen Makarna lngeniör Lars Henrik Fomanders fond 2 315 897 162 804 469 586 -17 480 100 362 3 031 169 
92029 802479-3781 Stiftelsen FrWulffs stipendiefond 78 334 6 796 37 940 2 597 125 666 
92035 845003-2589 Stiftelsen lnsamlingsstiftelsen vid Lunds universitet med syfte att för forskning och undervisning förvärva 184 297 14 328 60472 5 754 264 852 


och bevara naturområden 
92036 802478-6926 lnsamlingsstiftelsen Johan Åkessons stipendiefond 585 262 1 563 38 329 70021 -10 000 14 071 699 247 
92038 802478-6934 Stiftelsen William Karlssons stipendiefond 864 694 2 545 57 529 120 927 22 903 1 068 598 
92039 8024 78-6942 Stiftelsen Axel Kocks fond för nordisk filologi 961 835 6 295 62 208 103 961 25180 1159479 
92040 802479-4052 Stiftelsen Ulf Kragh Foundation 433 006 35462 174 486 14 382 657 336 
92041 8024 78-6959 Stiftelsen Studeranden Anders Edvard Krooks donation 905 105 64 789 204 915 31 420 1 206 229 
92047 802478-6967 Stiftelsen Efraim och Gertrud Ulieqvist fond 1 974 143 8 307 137 403 365 329 -40 000 74 761 2 519 943 
92048 802478-3360 Gunnel och Bertil Svenssons stiftelse för lovande musiker 5 082 263 43 641 314 614 328 058 -161 500 174 565 5 781 641 
92050 802478-6975 Stiftelsen Lunds stads jubileumsfond 9 410 135 42 159 589 079 629 018 -294 397 379 435 10755429 
92053 802478-6983 Stiftelsen Malmö stads jubi1eumsfond 1 765 644 6 601 114 795 189 054 -69 800 59408 2 065 702 
92054 8024 78-6991 Stiftelsen Malmöhus läns landstings jubileumsfond 2 245 664 164 256 575 050 -95 367 103251 2 992 854 
92055 8024 79-4003 Stiftelsen Arne Muntzings fond 94 973 293 7 505 31 609 -900 2 633 136113 
92056 845003-0997 Stiftelsen Natanael Muntzings stipendiefond 635 835 37 936 14 054 -11 800 15 399 691 424 
92060 8024 78-7007 Stiftelsen Anna Nilssons fond för vetenskaplig forskning 4 865 041 21 622 311 057 453 260 -165 545 194 602 5 680 037 
92061 802479-4045 Stiftelsen Anders Nilssons fond 169149 360 11182 22 348 3 238 206 276 
92062 802478-5670 Stiftelsen Sigrid Nilssons donationsfond för litteraturvetenskaplig forskning 2 294 082 157 156 430 795 -85 000 102 842 2 899 875 
92064 802479-4037 Stiftelsen Tage Nilssons Minnesfond 73 686 181 4 887 9 885 1 631 90 270 
92065 8024 78-5696 Stiftelsen Fil dr Uno Otterstedts fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning 32 647 954 396 164 2 128 958 3 699 102 -958 243 1188 491 39102 426 
92066 802478-5704 Stiftelsen Carin och John Papes fond för nordisk och jämförande folklivsforskning 483 452 30 715 47 155 -10 400 12 366 563 288 
92068 802478-5712 Stiftelsen Hilding P!eijels stiftelse för religionsetnologisk forskning 3 291 782 44 745 201 576 173 403 -83 880 90 846 3 718 472 
92069 8024 78-5720 Stiftelsen Rektor Nils Stjernquists forskningsfond 2348199 208 738 1 227 935 138 808 3 923 679 
92074 8024 78-6009 Stiftelsen Sandegrenska stiftelsen 3 184 274 19406 278 710 1 590 878 174 650 5 247 918 
92075 802478-6017 Stiftelsen Grace och Phitip Sandbloms fond 28 770 239 140 954 1 900 254 3 667 936 -619100 1 268 584 35 128 866 
92078 802478-6025 Stiftelsen Prof Harman Siegvalds och Fru Hilma Siegvalds fond för pedagogisk och psykologisk forskning 9 059 492 45 242 627 632 1 639 838 -170 039 407 175 11609340 


92079 802479-4011 Stiftelsen Ane Sjögrens understödsfond 151 851 362 9 278 6 956 -2 400 3255 169 302 
92080 802478-6033 Stiftelsen Brand-och Uvförsäkringsaktiebolaget Skånes Jubileumsfond 2 084 553 192 365 1 211 027 124 465 3 612 410 
92081 802478-6041 Stiftelsen Skånska fonden 814 169 52 614 87 234 24 243 978 260 
92082 802479-4029 Stiftelsen Narendra V. Soosanias Forskningsfond 239 178 617 15486 26 008 5 552 286 841 
92083 802478-6058 Stiftelsen Margit Stiemswärds fond för miljövårdsforskning 1 497 248 97 543 146 693 20 000 53 592 1815077 
92084 802478-6066 Stiftelsen Carl Swartz minnesfond 7 040 497 65 537 459 742 687 395 -238 536 262 149 8 276 784 
92085 802478-607 4 Stiftelsen Anna och Jan-Åke Svenssons fond för framsteg 4 785 681 29 998 419 227 2 397 324 269 985 7 902 216 
92086 8024 78-6082 Stiftelsen Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minnet av Samuel Pufendorf (Samuel 36136474 2 291 964 3 304 264 -1 611 260 1 705 299 41826742 


Pufendorf-professuren) 
92087 802480-3853 Stiftelsen till minne av Lars Inge Grundberg 5 405 264 321 667 135134 -135 000 220 893 5 947 958 
92088 802478-6207 Stiftelsen Emy Thulins forskningsfond 922 502 61 615 127 509 31 027 1 142 652 
92092 802479-3989 Stiftelsen Martin Weibulls minnesfond 426 913 29 040 72 721 7 983 536 657 
92093 802478-6223 Stiftelsen Syskonen Willers donationsfond för forskning i Skånes och Hallands historia 1 983 036 7 411 128 147 166 848 -60 000 66 701 2 292 144 
92099 802479-4441 Stiftelsen Kerstin Lindblad 2 802 379 13 574 204 670 704 058 122 167 3 846 849 
92300 802479-8962 Stiftelsen M E Ahtmanska fonden 235 265 668 16 733 51 300 6014 309 980 
92301 802478-6231 Stiftelsen Ragnar Anderssons fond 785 424 65 680 339 870 34 092 1 225 066 
92302 802478-6249 Stiftelsen Ludvig och Edith Bauers fond för antik kultur 1 473 992 91 506 99 002 -49 661 53440 1 668 279 
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Stiftelsekod Orgnummer Beskrivning Bundet kapital lB Kapitalisering Rearesuttat Fritt kapital 18 Nya medel Utdelade medel Övriga Egetkapital UB 
förändringar 93000 802479-8814 Stiftelsen Professor J.M. Agardhs premiefond 45352 2 835 3 057 968 52 212 


93001 802479-8780 Stiftelsen Dr. och Fru Emil S. Ahlströms stipendiefond nr 1 400 891 24 509 22 345 -e ooo 9 829 449 575 
93002 802479-8723 Stiftelsen Dr och Fru Emil S. Ahlströms stipendiefond nr 2 404 397 24 702 22144 -8 000 9 909 453 152 
93003 802479-8806 Stiftelsen Akademistatens premii-stiftelse 71 035 5144 16 944 1 918 95 041 
93004 802478-7494 Stiftelsen Ann Elisabeth Albertsdotters, född Hansson fond 1829042 6 570 111 096 73 696 -53 200 59129 2 026 333 
93005 8024 79-9044 Stiftelsen Hilda Anderssons stipendiefond 255 342 15 459 11 480 -4 900 6128 283 509 
93006 8024 78-3949 Stiftelsen Agda och Nils Albert Anderssons stipendiefond 1 751 651 6 346 107 953 121 882 -57 000 57118 1 987 950 
93007 802479-8830 Stiftelsen Magister Johan Anderssons stipendiefond 254 834 15 404 11 000 -4 800 6106 282 544 
93008 802478-3956 Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond 3193033 199113 250 931 -125 700 132 229 3 649 607 
93009 802479-8772 Stiftelsen Roloff Anderssons fond 62 551 3 776 1 974 1 355 69 656 
93010 602479-8764 Stiftelsen Areschougska stipendiet 154 985 10 582 26172 4 153 195 892 
93011 6024 78-3964 Stiftelsen Aschanska fonden 774 378 47 200 43883 -22 500 19 067 862 029 
93012 802479-4748 Stiftelsen Beck -Friiska stipendiefonden 141 500 8 747 9 332 -2 600 3 383 160 363 
93013 693013-1005 Stiftelsen Bergska Stipendiefonden 176 666 10 997 13409 -3 800 4 498 201 770 
93014 802478-3972 Stiftelsen Beathe och Sven Bengtssons stipendiefond 1 184 657 73 034 75 294 -37 300 37 683 1 333 367 
93015 8024 78-3980 Stiftelsen Bergendorffska stipendiefonden 512 319 31 208 26 732 -10 400 12 568 572 427 
93016 802479-4797 Stiftelsen Edvin Bergers stipendiefond 208 511 495 12 576 8 309 -3 500 4 456 230 847 
93017 802478-3998 Stiftelsen Augusta Berggrens stipendiefond 576 917 35 251 30 508 -12 700 14 243 644 219 
93018 802479-4938 Stiftelsen Marie Sophie de Bergs stipendiefond 288 978 17 436 10 824 -2 800 6 954 321 391 
93019 802479-4920 Stiftelsen Dr. Emil Bergs stipendiefond 225 597 13 735 11 429 -4 300 5 423 251 883 
93020 802478-4004 Stiftelsen Fabian och Ester Bergs stipendiefond 660 106 797 39254 12 365 15144 727 667 
93022 802479-4979 Stiftelsen Lektor Ture Betzens donation nr 1 178 600 11 542 18 767 -3400 4 553 210 063 
93023 802479-4961 Stiftelsen Lektor Ture Betzens donationer nr 2 237 595 14 390 8 817 -4 300 5 719 262 221 
93024 802479-4946 Stiftelsen Lektor Ture Betzens donationsfond nr 3 216 748 13 026 6 295 -3900 5158 237 327 
93025 802479-7956 Stiftelsen Lektor Ture Betzens donation nr 4 202 028 12 317 8 862 -3 700 4 867 224 373 
93026 802479-7923 Stiftelsen Lektor Ture Betzens donation nr 5 371 211 22 489 13 972 -6 900 9 048 409 820 
93027 8024 79-5232 Stiftelsen A. Bildts stipendiefond 88 247 5 316 3272 -1 400 1 979 97 414 
93028 802479-5240 Stiftelsen Gottfrid Billings stipendiefond 366 049 22 577 23 772 -14100 9039 407 337 
93029 693029-1007 Stiftelsen Harman Billings stipendiefond 351 814 21 363 17 372 -7 300 8 737 391 986 
93030 802424-9743 Stiftelsen Karl Bjerk.es stipendiefond 4 943 706 307 875 374 024 -200 000 214 273 5 639 878 
93031 802479-5257 Stiftelsen Bjerkeska stipendiefonden (Kristianstads nation) 79 719 5 526 15 450 -1 500 2 065 101 261 
93033 802479-5273 Stiftelsen Blekingska Nationens Sekularstipendiefond 259 257 15 654 10 906 -4 900 6 208 287 124 
93034 602479-5299 Stiftelsen Magnus Blix' Prisfond 447815 2 188 27 11.5 17 200 -7 600 8 751 495 468 
93035 802478-4012 Stiftelsen Bokelundska stipendiefonden 1 946 313 120 986 126 150 -67 600 73 157 2199006 
93036 802478-4020 Stiftelsen Hilma Borelius stipendiefond 1 006 890 2 983 63 298 69 045 -10 000 26 848 1159 064 
93037 802479-4615 Stiftelsen Borg-Areskougska stipendiet 223 698 13 381 5 415 -4 000 5 304 243 797 
93038 802479-4573 Stiftelsen Akademikamreraren G.W. Borgs stipendiefond 174 190 10565 6 673 -3100 4146 192 475 
93039 802478-4038 Stiftelsen M. Fr. Brags stipendiefond 459 160 27 728 19 784 -9 300 11144 508 516 
93040 802479-4581 Stiftelsen Carl Adolf och Julia Brauns stipendiefond 260 091 16491 24 587 -5 300 6 549 302 418 
93041 693041-1001 Stiftelsen Borgmästare Carl Brinks stipendiefond 382 779 23453 22 520 -8 000 9 592 430 344 
93042 802479-4508 Stiftelsen Bring och Lagerlöfska stipendiefonden 140 130 8 989 14 887 -2 700 3 481 164 787 
93043 802479-4524 Stiftelsen Brobäckska och de Bergska donationen 184 093 11 208 9248 -3400 4 389 205 538 
93044 8024 79-4383 Stiftelsen Bunthska stipendiet nr 2 238 663 15246 22 408 6 071 282 387 
93045 802479-4391 Stiftelsen Bunthska stipendiefonden nr 1 138148 9106 17 720 3 546 168 520 
93046 802478-4046 Stiftelsen A.V. Bäcklunds stipendiefond 826 841 50151 37 580 -21 200 20414 913 787 
93047 802479-4375 Stiftelsen A. Carlströms understödsfond. med stud 143 859 8 732 5 598 -2 500 3 393 159 082 
93048 802479-4367 Stiftelsen A. Carlströms understödsfond, teol stud 90 652 5 486 3084 -1 500 2 060 99 781 
93049 802478-4053 Stiftelsen Juris doktor H. Cavallis donationsfond 1 075 875 65 440 45 314 -28 800 31 912 1189 741 
93050 802479-4359 Stiftelsen Juris doktor H. Cavams donationsfond nr 2 210 642 12 614 6 997 -3 900 4 984 231 317 
93051 802479-4318 Stiftelsen Selma Collianders premium 154 355 9 375 6126 3 657 173 513 
93052 802478-4061 Stiftelsen Lektor Nils Coos och Ada Coos stipendiefond 878 998 54 450 53 860 -21 000 23 627 989 934 
93053 802478-4079 Stiftelsen M.J. Crusenstolpes stipendiefond 433211 26 267 20439 -8 700 10 546 481 762 
93054 802478-4095 Stiftelsen Civilingenjören Max Albin Dahlgrens stipendiefond 1 773 306 6 343 108 085 78 092 -52 398 57 089 1 970 518 
93055 802479-4326 Stiftelsen M. G. Danckwardts stipendiefond 134 576 8 104 4122 3135 149 937 
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92303 802479-0571 Ingeborg Hjorth-Akennans och Folke Åkermans stiftelse 14 062 604 881 213 1 036 796 643 747 16 624 360 
92304 802478-6256 Stiftelsen Bibliolekskassan 2 26 645 603 2 092 489 9 209 738 1 561 356 39 509185 
92312 802478-6272 Stiftelsen Fanny och Walter Ekmans bibliotek 2 638 806 229 277 1 289 281 156 791 4314155 
92320 802478-6280 Stiftelsen Hallgrenska fonden 1 149 837 9125 80 978 237 595 36 500 1 514 035 
92323 802478-6298 Stiftelsen Gunnar Olof Hylten-Cavallius fond för svensk Folkminnesforskning 890 047 4 968 53 483 28 738 -17 723 19 871 979 383 
92324 802478-6306 Stiftelsen L M Jollainska fonden 552112 1 694 41 678 161 896 15 244 772 623 
92325 802479-9002 Stiftelsen Professor Ulf Cervins minne 72 667 4 481 3 938 1 645 82 730 
92327 802478-8674 Stiftelsen Lars och Gudrun Christensens minne 4 141 210 241 066 142 825 4 525 101 
92330 8024 79-4458 Stiftelsen Analytisk-kemiska avdelningens fond 241 530 17 268 54 204 6 902 319 905 
92331 8024 79-4466 Stiftelsen Märta Klangs stipendiefond för musikstuderande 49 978 3 038 2 062 -739 1 047 55 386 
92332 8024 78-6314 Stiftelsen Oscar och Signe Krooks stiftelse 24 144 282 121 018 1 625 042 3 773 750 -1 021 212 1 089 160 29 732 040 
92333 845003--0906 Stiftelsen Ebbe Kocks stiftelse 100 218 273 519159 6 926 744 18 657 532 -3 087 945 4 672 433 127 906 196 
92334 8024 78-6322 Stiftelsen Hans Krislianssons minnesfond 2 781 186 12114 185 208 396 097 -206 000 109 028 3 277 633 
92335 802478-6330 Stiftelsen Folke Lanners fond nr 1 4 088 696 20 038 287 148 835 801 -22 677 180 341 5 389 347 
92336 802478-6348 Stiftelsen Folke Lanners fond nr 2 1 961 676 15 025 121 016 118 486 -34 300 60 099 2 242 001 
92337 802478-6355 Stiftelsen Jörgen Lindströms stipendiefond 11 449179 51 480 705 605 686 306 -435 702 463 324 12 920 193 
92339 8024 79-8921 Stiftelsen Lunds Universitetsbiblioteks vänner so 057 4171 21 243 1 517 76 989 
92340 692340-1001 Stiftelsen Marianne och Lars-Anders Unders stiftelse för studerande inom stråkutbildningen vid 5 247 171 323 473 327 962 -213 800 228 230 5 913 036 


Musikhögskolan i Malmö 
92342 802479-8525 Stiftelsen Mandelgrenska fonden 366 428 21 870 8 925 -6 624 8 756 399 354 
92343 802478-6363 Stiftelsen Missionsprofessorsfonden 35 077 573 160 406 2 147 021 1 808 547 -1 353 943 1 443 653 39 283 256 
92346 802478-6371 Stiftelsen Brita Nilssons fond 842 389 8 955 50 176 19 653 -11 500 13432 923 104 
92347 802479-8566 Stiftelsen Nordiska språk donation för Personal-och studerandevård vid institutionen för Nordiska språk 315 231 2 549 19 266 14 734 5175 356 955 


92348 8024 78-6389 Stiftelsen C F O Nordstedts fond 703 483 1 761 43 259 38 786 -11 400 15 850 791 738 
92350 802478-6397 Stiftelsen Birgil och Sven Håkan Ohlssons fond 3 576 834 32 684 237 879 507 289 -121 310 130 735 4 364111 
92352 802478-6405 Stiftelsen Lars Passgårds minnesfond 1177 969 72 277 67 256 -32 800 36 512 1 321 215 
92353 845001-4728 Stiftelsen Ruben Rausings fond för forskning om nyföretagande och innovationer 43140 4 790 37 694 -76 000 7 096 16 720 
92354 802478-6413 Stiftelsen Rausings fond för östasienstudier 5 191 228 23140 328 249 432 808 -206 000 208 260 5 977 686 
92355 802478-6421 Stiftelsen Andreas Rydelius stiftelse 3 248 805 14 800 217 333 451194 -86 317 133198 3 979 012 
92356 8024 78-6439 Stiftelsen Bo Rydins fond för transportförpackningsteknisk forskning 26 647 297 1 701 604 2 510 004 -700 000 1 266 691 31 425 596 
92357 802478-6454 Stiftelsen Nils G Strängs, Anna Strängs, Kristian Strängs och Jöns G Strängs Donationsfond 7 060 182 35 981 501 905 1 539 560 323 829 9 461 457 
92358 802479-8590 Stiftelsen CEMEC för forskning om elektromagnetisk energiomvandling 387 110 90444 1161 991 52 133 1 691 678 
92359 692359-1009 Karl-Erik Sahlbergs stiftelse 920 068 53 747 20 100 -50 000 23 043 966 958 
92360 802478-6462 Stiftelsen Ebba och Sigfrid Svenssons fond för folklivsforskning 6 653 008 57 906 406 452 341 382 -216144 231 625 7 474 229 
92361 802478-6470 Stiftelsen Torsten och Ragnar Söderbergs gästprofessur 2 116 769 8 326 131 740 139 957 74 937 2 471 729 
92362 802479-8608 Stiftelsen L TH:s jubileumsprofessur 12158637 740 367 527 292 -2 000 000 542 072 11 968 368 
92363 802479-8616 Stiftelsen Christian W. Janssons professur i retorik 36 637 681 2 225 849 1 614 043 -1 560 023 1 661 484 40 579 034 
92365 802479-8624 Stiftelsen Otto Taussigs Schubertsamling 281 894 19965 60 053 8 011 369 923 
92367 802478-6488 Stiftelsen Medicine Hedersdoktom J.G. Thulins Biblioteksfond 923 653 73 407 334 049 39917 1 371 027 
92368 802479-8632 Stiftelsen Thunmarkska fonden för limnologisk forskning 437 403 29 727 72 764 -9146 11 983 542 731 
92369 802478-6496 Stiftelsen Dr. phil. Poul Thorsens Mindefond 44 466 296 2 747 576 2 614 350 -2 552 329 2 052 687 49 328 579 
92370 802478-6504 Stiftelsen Wallenberglaboratoriema i Lund 58 432 589 3 843 466 7 426 805 2 881 314 72 584 175 
92372 802478-7411 Stiftelsen Emanuel Wahlbergs fond 1098491 80 141 277 206 -36 460 40 485 1 459 862 
92373 802479-8749 Stiftelsen Anders Wahlboms donationsfond till geologiska inst 252 355 728 18177 58945 6 548 336 752 
92375 802478-7429 Stiftelsen Rabbin Josef Wohlsteins stipendiefond 960 247 1189 101 012 770 570 58 285 1 891 304 
92377 802478-7437 Stiftelsen Louise Vinges fond 110 203 6 558 2 003 2 499 121 263 
92500 802478-7445 Stiftelsen Einar Hansens fond för professur i bok- och bibliotekshistoria 32 660 020 145 027 1 948 591 1 064 392 -1 595 850 1 305 246 35 527 428 
92501 802479-8822 Stiftelsen Caroline Sverdrups donation för forskning om och utveckling av Venture Lab vid Lunds 2 921 390 175 581 278 555 -350 000 115 808 3 141 334 


universitet 
92504 802478-7452 Stiftelsen Martin P. Nilssons minnesfond 2 999 744 43 579 196 467 366 127 88479 3 694 396 
92506 802478-7460 Stiftelsen Pleijelfonden 14 463 445 129 223 877 634 608 949 -482 294 516 893 16113850 
92507 802478-7478 Stiftelsen Gunnar Swensons minnesfond 46 824 070 258 724 3 453 364 12 350 691 -1 500 000 2 328 515 63 715 365 
92513 802478-7486 Stiftelsen Fahlbeckska stiftelsen 19116484 1212308 2 497 066 -1 285 000 894 928 22 435 786 
92800 802481-17 40 Stiftelse Ingvar Kamprad Design Foundation 154135500 13 658 365 192 290 400 -15 000 000 3 587 419 348 671 685 
92900 845000-9421 Johanna Anderssons stiftelse för näringsfysiologisk forskning 1 314 561 5168 88 592 251 060 -180 000 46 514 1 525 894 
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93056 802479-4334 Stiftelsen Johannes Danielssons stipendiefond 212 104 12 862 9 832 -4 000 5 066 235 863 
93057 802478-4111 Stiftelsen Dicksonska stipendii-fonden 607 574 41 005 94 891 16 661 760 131 
93058 802479-4300 Stiftelsen Chr. W. Duckers stipendiefond 403 083 24 411 18 427 -7 900 9 789 447 810 
93059 802478-4137 Stiftelsen Henrik DUckers stipendiefond 2 763 606 169 968 174 471 -104 800 109 723 3 112 969 
93060 802479-4342 Stiftelsen Fröken Sophie Eckardts stipendiefond 47 398 2 977 3 445 1 027 54 847 
93061 802479-4102 Stiftelsen Friedrich och Elisabeth Egge!ings stipendium 305 285 20 164 42 758 -6 300 8 053 369 960 
93062 802478-4145 Stiftelsen Emmy Ekbergs stipendiefond nr 1 3 492 044 229 543 329 370 -83 579 154 465 4 121 843 
93063 8024784152 Stiftelsen Ekedahl-Lundbergska fonden 4183409 34103 256 105 204 398 -126000 136 412 4 688 428 
93064 802479-4094 Stiftelsen A.W. Ekelunds stipendiefond 223 429 13 659 10454 -4 000 5 418 248 960 
93065 802479-4284 Stiftelsen Gustav Eklunds stipendiefond 175 725 10 630 7 622 -3 200 4153 194 929 
93066 802479-4276 Stiftelsen Pehr Eklunds stipendium 314 597 1 691 21125 49 580 -5 500 6 763 388 256 
93067 802478-4160 Stiftelsen Dagny och Eilert Ekwalls premie- och stipendiefond 10 802 991 50 571 699 474 1 362 010 -420 000 455143 12 950 190 
93068 802479-4292 Stiftelsen lka Ekwalls stipendium 57 865 3 504 2 006 1 243 64 617 
93069 802478--4186 Stiftelsen Martha och Nils Enewalds stipendiefond 598 442 37 389 42 067 -11 600 15174 681 472 
93070 802479-4268 Stiftelsen Harald Engströms fond till gagn för Lunds universitets verksamhet 31 739 88 2 616 12 954 -543 790 47 643 
93071 802479-3948 Stiftelsen Nils Engströms premiefond (Alnarp) 305 622 1 055 26144 142 199 9496 484 516 
93072 802479-3955 Stiftelsen N. Engströms stipendiefond 306 040 22 227 74 665 8 941 411 873 
93073 802479-3930 Stiftelsen Åke Engeströms stipendiefond 77 471 4 659 2 193 1 718 86 041 
93074 8024 79-3963 Stiftelsen Jacob A. Erikssons stipendiefond 84 206 5108 3 151 1 903 94 368 
93075 802478-4210 Stiftelsen J.M. Falcks Jubileums-stipendiefond 1 417 853 174 652 1 574 198 117112 3 283 815 
93076 802478-4236 Stiftelsen Falckska stipendiestiftelsen 737 309 44 869 40 103 -20 400 18122 820 003 
93077 802479-3971 Stiftelsen Faltzburgska stipendiefonden 43 013 2 744 3 833 931 50 520 
93078 802479-3435 Stiftelsen Wilhelm Faxes donation 34 369 2 766 12 863 940 50 939 
93079 802478-4251 Stiftelsen Häradshövding Daniel Fehrmans teologiska stipendiefond 2 058 416 9 300 147 311 465 129 83 701 2 763 857 
93080 802478-4277 Stiftelsen Nils Erik Frembergs minnesfond 440 664 30475 83 290 -5 000 12 318 561 747 
93081 802478-4293 Stiftelsen Fredrique Holmstedts och Emma Follins stipendiefond 1141 829 69 667 51 785 -32 000 35 098 1 266 379 
93082 802479-3443 Stiftelsen Walter Färhms stipendiefond 381 679 22 839 9 506 -7 000 9192 416 217 
93083 802479-3450 Stiftelsen Genbergska stipendiefonden 227 449 14 224 18035 -4 500 5 622 260 830 
93084 802478-4319 Stiftelsen Gleerupska stipendiestiftelsen 663 968 42 373 59601 -5 600 17 285 777 627 
93085 802479-3419 Stiftelsen Grammiska stipendiefonden 73 967 4 547 3867 418 82 800 
93086 802479-3427 Stiftelsen Grubbo-Piperska stipendiefonden 203 228 12 363 10076 -3 800 4 862 226 729 
93087 802479-3401 Stiftelsen Magna Gråbergs, född Borg, stipendiefond 242 856 15 281 18 822 -4 600 6 085 278 444 
93089 802478-4335 Stiftelsen Makama C G Gustafsson och Betty Cederlöv-Gustafssons minnesfond 1 051 487 64 976 76 816 -35 000 31 490 1189 770 
93090 8024 79-3385 Stiftelsen Gerda Victoria Gustafssons fond 367 960 22 284 16 806 -7 200 8 919 408 769 
93091 693091-1000 Stiftelsen Fredric Gyllenkroks stipendiefond 129 338 7 807 4 442 -2 400 3 210 142 397 
93092 802479-3377 Stiftelsen G. Gyl!enkrooks donation 157 414 9 551 6 069 3 729 176 763 
93093 802479-3369 Stiftelsen Göteborgska stipendiet av okänd givare 193152 11 673 8 234 -3 600 4 579 214 037 
93094 802479-3393 Stiftelsen Hadelinska stipendiefonden 168 087 10 196 6 460 -3 000 3995 185 738 
93095 802478-4509 Stiftelsen Peter Hagelqvist från Brännhult och hans hustrus stipendiefond 971 364 59254 43 816 -24 400 27 248 1 077 281 
93096 802478-4525 Stiftelsen Henrik och Amelie Hallbäcks stipendiefond 1 964 977 118 363 68 991 -46 000 70 505 2 176 837 
93097 802478-4541 Stiftelsen Halländska hembygdens stipendiefond 500 009 30461 21 788 -7 800 12 326 556 783 
93098 802478-4558 Stiftelsen Hammars stipendiefond 549 841 33 591 30981 -12 600 13 534 615 347 
93099 802478-4566 Stiftelsen Regementsläkaren Dr Hartelii stipendiestiftelse 9 878 019 51 533 708 254 2 285133 -145 585 463 801 13 241 156 
93100 802479-3278 Stiftelsen Hastfehrska stipendiefonden nr 1 122 845 7 457 4 769 -2100 2 869 135 840 
93101 802479-3260 Stiftelsen Hastfehrska stipendiefonden nr 2 135 574 8 215 5027 -2 300 3180 149 697 
93102 802479-3344 Stiftelsen Hastfehrska stipendiefonden nr 3 251 464 15 231 9 359 -4 600 6 065 277 519 
93103 802479-3286 Stiftelsen E. G. Henschens stipendiefond 208 701 13 632 26 519 -4 200 5 381 250 033 
93104 802479-3351 Stiftelsen Fredrich von Hermanssons stipendiefond 318 919 19445 19 883 -6 200 7 682 359 729 
93105 802478-4574 Stiftelsen Adolf Herrlins premiefond 3 226 295 13 076 197 404 155 624 -110 000 117 687 3 600 086 
93106 802478-4582 Stiftelsen Carl Herslows stipendiefond 720 643 43 633 26 856 -13 600 17 741 795 274 
93107 802479-3252 SUttelsen P.J. Herslows stipendiefond 173 157 10 572 9 492 -3400 4 124 193 946 
93108 802479-3229 Stiftelsen Hesslenska stipendiefonden 112 582 6 819 4 899 -1 900 2 594 124 993 
93109 802479-3468 Stiftelsen Fru W. Hiertas stipendiefond för kvinnliga med stud 366 652 22 399 20 074 -7 200 8966 410891 
93110 802479-3245 Stiftelsen C.J. Hills stipendiefond nr 1 141 415 8 585 5 522 -2 500 3 332 156 354 
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93111 802479-3237 Stiftelsen C.J. Hills stipendiefond nr 2 404 451 24 702 22 089 -8000 9908 453151 
93112 802478-4590 Stiftelsen Jenny Hoflunds stipendiefond 612 353 37 588 37 965 -15400 15164 687 670 
93113 802478-4608 Stiftelsen Helene och Ingeborg Holcks stipendiefond 580 529 35 570 34 840 -14100 14 338 651177 
93115 802479-3096 Stiftelsen Axel Emanuel Halmbergs stipendiefond 207 460 16 011 66 731 6 385 296 587 
93116 802479-3179 Stiftelsen Juris Professorn, Doktor Johan Holmbergssons stipendiefond nr 1 160 994 10 341 15 965 -2 400 4 057 188 956 
93117 802479-3187 Stiftelsen Holmbergssonska Stipendiifonden nr 2 567 453 34 577 24 880 -10 700 14 018 630 229 
93118 802479-3195 Stiftelsen Holmbergssonska stipendiefonden nr 3 470 375 28 534 22 555 .9 600 10 872 522 737 
93119 802479-3120 Stiftelsen Professor Hjalmar Hotmqvists premiefond 50 165 11 3 052 1 954 1 047 56227 
93120 802478-4632 Stiftelsen Holmqvist stipendiistiftelse 1111 652 73119 141111 37 700 1 363 582 
93121 802479-3112 Stiftelsen C.J. Hultqvist stipendiefond 495 688 30 179 25 543 -10000 12 348 553 759 
93123 802478-4657 Stiftelsen Kristina Håkanssons fond 1 Medicinska Fakulteten 1210180 75 298 97 907 -42 000 39 440 1 380 825 
93124 802478-4665 Stiftelsen Kristina Håkanssons fond 2 Teologiska fakulteten 1 397 456 86 292 102 354 -49 800 47 746 1 584 048 
93125 802479-3161 Stiftelsen Anders Högfeldts stipendiefond 156173 9 455 5 680 -2 800 3690 172 198 
93126 802478-4673 Stiftelsen Bernhard lngelssons stipendiefond 555 952 1 353 33 570 23 958 -11 300 12180 615 714 
93127 802478-4681 Stiftelsen Anders Jeppssons och Hanna Olsdotters stipendiefond 543 006 32 676 21 876 -12 000 13162 598 720 
93128 802479-3153 Stiftelsen Anders och Anna Jönssons stipendiefond 55373 3 627 7 976 .3 200 1 274 65050 
93129 802479-3310 Stiftelsen J. och E. Jönssons stipendiefond 142195 9 053 13 924 -2 700 3 508 165981 
93130 802479-3302 Stiftelsen Jönsson-Lindschcuqska stipendiefonden 116 345 7 082 5 696 -2 000 2 702 129 826 
93131 802479-3294 Stiftelsen Thilda Jönssons fond 242 477 14 658 10 547 -4 600 4 998 268 080 
93132 802479-3328 Stiftelsen C.G. Kallenbergs stipendiefond 136 471 8 455 8 241 3 279 156 445 
93133 802478-4699 Stiftelsen Chr. Katlenbergska stipendiestiftelsen 1137 978 70 137 69 378 .34 200 35 482 1 278 775 
93134 802478-4707 Stiftelsen Kjellmanska Stipendiistiftelsen 1 274 601 78 604 81 462 -41 300 41 887 1435254 
93135 802479-3138 Stiftelsen Kleenska stipendiefonden 246 904 14 929 8 737 -4 500 5940 272 010 
93136 802478-4715 Stiftelsen Axel och Ebba Kocks donation 1 697 531 18 527 122 248 396 549 55 581 2 290 436 
93137 802479-3146 Stiftelsen Mathilde Kottes stipendium 190 174 11 649 10 813 .3 600 4 570 213 606 
93138 802479-2932 Stiftelsen D.J. Krocks stipendiefond 131 581 8 152 7 934 -2 400 3154 148 422 
93139 802478-4723 Stiftelsen Nelly Krooks stipendiefond 433 869 26 244 19 491 -8 800 9 735 480 538 
93140 802479-2957 Stiftelsen Krutmeijer-Scheeleska stipendiefonden 343 656 21 306 21 323 -6400 7 760 387 645 
93142 693142-1009 Stiftelsen Kvinnliga studentföreningens jubileumsstipendium 118 397 384 9 349 41 809 -2 600 3459 170 800 
93143 802479-2965 Stiftelsen Lagerbringska fonden 64400 4 676 15 605 922 85 603 
93144 802479-3070 Stiftelsen Axel Lagermans stipendiefond 191 454 11 614 7 387 -3400 4 578 211 633 
93145 802479-3088 Stiftelsen Gunnar och Elsa Lagerquists stipendium 115 504 6 963 3 633 -2 000 2 665 126 765 
93146 802478-4731 Stiftelsen Emil Laurens stipendiefond 1 244 851 76 576 76 317 .39 800 40 356 1 398 300 
93147 802479-3062 Stiftelsen Johan Comelius Ledebourgs stipendiefond 267 935 16189 9 726 -4 900 6450 295 400 
93148 802478-4749 Stiftelsen Regementsläkaren C.J. Lembkes stipendiefond 539 009 32 596 23 412 -10 700 12 520 596 837 
93149 802478-4756 Stiftelsen lidbeckska Stipendiistiftelsen 1415273 87 792 99 410 -47 700 48 820 1 603 594 
93150 802479-3039 Stiftelsen A. lidtgrens stipendiefond 78 835 4 948 7705 -4 500 1 809 88 797 
93151 802478-4764 Stiftelsen Kyrkoherde M. Liljeblads stipendiestiftelse 602 641 36408 24 234 -13 000 14 725 665 008 
93152 802479-3021 Stiftelsen Fröken Sophie Lindencronas stipendiefond 169 761 10 299 6 553 .3 000 4 037 187 651 
93153 802478-4772 Stiftelsen Hilding Underoths från Hovs församling donation 487 559 29 578 19097 .9 100 11 963 539 096 
93154 802478-4780 Stiftelsen Professor Carl Wilhelm Linders minne 1 554 370 10 905 95 306 97 417 -44 000 43 622 1 757 620 
93155 8024 79-3013 Stiftelsen Lindfors-Anderssonska stipendiefonden 118 560 7179 5146 -2 000 2 740 131 625 
93156 802479-3005 Stiftelsen Hans Linds stipendiefond 310 595 19 018 17 691 -6 000 7 584 348 888 
93157 8024 79-2999 Stiftelsen Anna Lithströms fond 233 556 14 243 12 220 -4 400 5 631 261 250 
93158 802479-3047 Stiftelsen M. Ljungbergs stipendiefond 142 395 9 035 13415 -2 700 3501 165 646 
93159 802479-2981 Stiftelsen Lektor CA Ljunggrens stipendiefond 194 979 489 12 369 16 798 4 399 229 034 
93160 802478-4798 Stiftelsen N.P. Ljun9grenska stipendiefonden 515 759 31 264 24 398 -10 600 11 787 572 609 
93161 802478-5092 Stiftelsen Fredrik Lundbergs stipendiefond 711 495 43 177 36 543 -19 500 17 432 789146 
93162 802478-5100 Stiftelsen 0. Lundbergs stipendiefond 623 283 37 727 23 023 -11 600 15 313 687 747 
93163 802479-2783 Stiftelsen Kyrkoherde P. Lundbergs stipendiefond 337 715 20 819 18 863 -6 200 8 362 379 560 
93164 802479-2775 Stiftelsen Ruth Lundbladhs stipendiefond 517 511 2 518 31 099 15 224 .7 600 10071 568 823 
93165 8024 79-2791 Stiftelsen Lundegrenska stipendiefonden 155 368 9 446 6 376 -2 800 2 883 171 273 
93166 802478-5118 Stiftelsen Nils Lundes stipendiefond 799 376 48893 43 322 -20 300 19 830 891122 
93167 802479-2742 Stiftelsen Lunds Katedralskolas stipendium 53 562 3 253 2 440 -1 000 1134 59 389 
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93168 802479-2239 Stiftelsen Ame Lundvalls minnesfond 232 620 14192 12 281 -4400 5 610 260 303 
93169 802478-5191 Stiftelsen Lybecko-Weidmanska stipendiefonden 681 572 41 844 43 246 -18 600 16 890 764 953 
93170 802479-2189 Stiftelsen Lyckåska stipendiefonden 117 429 7116 4 329 -2 000 2 728 129 601 
93171 802478-5209 Stiftelsen Carl Fredrik Lyngbys donation för främjande av vetenskaplig forskning inom sinologins område, 10410401 777 753 3 034 954 -271 432 568 758 14 520 435 särskilt klassisk kinesiska 
93172 802478-5225 Stiftelsen Läroverk.sföreningens i Lund stipendiefond 5 276 035 330 615 424 437 -214 257 228 934 6 045 765 
93173 802479-2171 Stiftelsen Gustaw Löfvenskiölds stipendiefond nr 1 och 2 346 834 20978 12 472 -6400 8428 382 313 
93174 802479-2148 Stiftelsen Arvid Löfvings fond för studenter ur Helsingkronas nation 288 307 17 634 16 095 -5 600 7 018 323 454 
93175 802478-5233 Stiftelsen Helmer och Ebba Lövgrens minnesfond 1 774104 109 161 95 734 -59 500 64 243 1 983 744 
93176 802478-5241 Stiftelsen Magnat-jubel-stipendilstiftelsen 5 926 586 373 010 517 968 -248 000 263 432 6 832 997 
93177 802479-2130 Stiftelsen Malmros stipendiefond 155 623 9 445 6 049 -2 800 3686 172 003 
93178 802479-2122 Stiftelsen Malmstedtska stipendiefonden 110 143 6993 9 513 2 678 129 326 
93179 802478-5258 Stiftelsen Mellqvistska stipendiefonden 809 903 50 505 55 361 -18 200 20 653 918 222 
93180 802479-2155 Stiftelsen Lars Morsings stipendiefond 78987 4 735 2 555 -1 200 939 86 017 
93181 802479-2163 Stiftelsen E. W. Mortensens stipendiefond 365187 1 602 21 918 10 283 -5 300 6409 400 100 
93182 802479-6032 Stiftelsen Munk af Rosenschöldska musikstipendiet 170 544 14 516 78 024 5 771 268 855 
93183 802478-5266 Stiftelsen Anna och Svante Murbecks minnesfond 1172236 3 927 75 463 153 920 -52 694 35 345 1 388 198 
93184 802479-6008 Stiftelsen Johan och Eva Månssons stipendiefond 57 857 4 278 15 271 -2 200 1 561 76 766 
93185 802479-6040 Stiftelsen P. Möllers stipendiefond 112134 7 235 11 676 2 777 133 823 
93166 602478-5274 Stiftelsen Blekingska nationensjubelstipendium 1868 751 208 50 088 110 092 -20 000 20 335 911 722 
93187 602479-6024 Stiftelsen Blekingska nationens jubelstipendiefond 1918 199 878 12 134 7 872 -3 600 4 791 221 074 
93188 802478-5282 Stiftelsen Göteborgs och Hallands jubelstipendiefond 1918 988 295 2 863 61 093 58400 -22 800 25 771 1 113 623 
93189 802478-5290 Stiftelsen Göteborgska nationens i Lund jubel-stipendiifond 1868 619 717 39 714 62 937 -6 000 16114 732 482 
93190 8024 79-6016 Stiftelsen Kalmar nations jube!stipendiefond 1868 270 331 17 759 34 763 -5 000 7 097 324 950 
93191 8024 79-6198 Stiftelsen Kalmar nations jubelstipendium 1918 256 804 1111 16 395 24 730 -4 000 5 426 300 466 
93192 8024 79-6081 Stiftelsen Kristianstads nations stipendiefond 1899 175117 12 064 33015 -3 700 4 739 221 236 
93193 802478-5308 Stiftelsen Kristianstads nations jubelstipendium 1918 545 150 3281 32405 9950 -7 500 9 844 593 129 
93194 802478-5316 Stiftelsen Malmö nations jubelstipendiefond 1918 608 524 2 835 41 071 96 611 -8000 13 842 754 882 
93195 802478-5324 Stiftelsen Småländska nationens i Lund Jubel-stipendiifond 1868 602 167 149 36 758 27 526 ·11 300 14 766 670 066 
93196 8024 78-5332 Stiftelsen Smålands nations i Lund jubelsstipendium av år 1918 650 432 39122 23 330 -14 300 15 835 714 419 
93197 8024 79-6214 Stiftelsen Värmlands nations jubelstipendiefond 1868 203 806 13411 25841 -2 000 5115 246 173 
93198 802479-6248 Stiftelsen Värmlands nations jube!stipendiefond 1918 174122 41 10 622 9 608 -6 300 4 065 192158 
93199 802479-6222 Stiftelsen Värmlands nationsjubelstipendium 1932 72 988 4 433 2 807 -1 200 1 625 80 653 
93200 802478-5340 Stiftelsen Västgöta nationsjubelstipendium 1918 499 699 29 738 11 845 -9 500 11 998 543 780 
93201 8024 79-6230 Stiftelsen Västgöta nations jubelstipendium 1868 192 918 13 074 31 702 -4 000 5172 238 866 
93202 802479-6263 Stiftelsen östgöta nations jubelstipendiefond 1868 137 646 8 810 13143 -2 600 3425 160 423 
93203 802478-5357 Stiftelsen Fonden för östgöta Nations Jubileumsstipendier av år 1918 1 103 107 67 704 56 864 -30 500 33 618 1 230 793 
93204 802479-6255 Stiftelsen T. Neranders stipendiefond 158 860 9 642 7 435 -2 900 3 749 176 787 
93205 802479-6271 Stiftelsen Jean 8. Nessims stipendiefond 59 349 3 651 3 243 1100 67 343 
93206 8024 79-6297 Stiftelsen Sven Nilssons Stipendiefond 324 634 22 138 54 549 8 904 410 226 
93207 802478-5365 Stiftelsen Nisbeth-Oweniusska stipendierna 1 589 539 97 486 80777 -51 600 56069 1 772 272 
93208 802479-6313 Stiftelsen C.G Nymans premiefond 320 178 19 354 13993 -6 300 7 720 354 946 
93209 802478-5373 Stiftelsen Odenius premiefond 744 804 2490 53486 171114 22 410 994 304 
93210 802479-6321 Stiftelsen Carl Olbers premiefond 425 867 2 070 25 756 18125 -6 600 8 280 473 498 
93211 802478-5381 Stiftelsen Domprosten Carl Olbers teologiska stipendium och premium 1 979 233 125 085 171 475 -18 700 76 290 2 333 383 
93212 802478-5399 Stiftelsen Bengt Olssons stipendiefond 1 095 817 68063 86 073 -36 800 33 974 1 247 127 
93213 802478-5407 Stiftelsen Karin och Erik Olssons stipendiefond 1 217 024 73153 38 886 -36 000 39 768 1 332 831 
93214 802479-6305 Stiftelsen Fröken Thora Ohlssons stipendiefond 69 326 4 576 8 839 1 685 84 426 
93215 802478-5415 Stiftelsen Konung Oscar Den Andres stipendium 1 204 482 3 892 75 304 91 979 -32 250 35 027 1 378 433 
93216 802479-6339 Stiftelsen Oscarska stipendiefonden 425 127 25 656 17 926 -8400 10298 470 607 
93217 802479-6446 Stiftelsen Pehr Palmcreutz stipendiefond 150 353 8 999 3 680 -2 600 3 502 163 935 
93218 602478-5423 Stiftelsen Karl Pelrens fond 1786211 110 365 118 369 -63 000 65226 2017172 
93220 802479-6404 Stiftelsen Nils och Etise Perssons stipendiefond 203 905 12 474 13 296 -3 893 4 859 230 640 
93222 802479-6388 Stiftelsen Carl, Daniel, Edvard Petrens stipendiefond 447215 2165 26 918 16 862 -7 000 8660 494 821 
93223 802479-6362 Stiftelsen Charlotta Petrens stipendiefond 344 523 1 685 21 058 18452 -5400 6 741 387 059 
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93226 8024 79-6453 Stiftelsen Viktor Petrens stipendiefond 385 292 23 585 21 970 .7 700 9451 432 598 
93227 802479-6479 Stiftelsen Robert W. Petrens stipendiefond 183129 11 104 6 965 .3 300 4 368 202 265 
93228 802479-6461 Stiftelsen von Plalenska stipendiet 180 788 10 962 6 878 -3200 4 309 199 737 
93229 802478-4178 Stiftelsen Heinrich Polis genetiska stipendium 864 252 2 554 57 704 114 658 22 989 1062158 
93230 802479-6495 Stiftelsen Quennerstedts Aug. stipendiefond nr 1 228 941 547 13 784 7 086 .3 700 4 923 251 582 
93231 802479-6487 Stiftelsen Quennerstedts stipendiefond nr 2 233 659 560 14142 9 357 -4 900 5 044 257 863 
93232 802479-6396 Stiftelsen QuennerstedtsAug. stipendiefond nr 3 210 726 12 777 8 044 .3 800 5 056 232 802 
93233 802479-6149 Stiftelsen Quennerstedts stipendiefond nr 4 206 967 12 499 8 715 .3 900 4 917 229 199 
93234 802479-6123 Stiftelsen QuennerstedtsAug. stipendiefond nr 5 201 819 12 308 9 307 .3 839 4 845 224 440 
93235 802479-6370 Stiftelsen Åke Rasmussons stipendiefond 127 825 8166 12 923 -2 300 3146 149 759 
93236 802478-4194 Stiftelsen Rehnströmska stipendiifonden 751 434 45 934 40082 -18 200 18 621 837 870 
93237 8024784202 Stiftelsen Ärkebiskop H. Reuterdahls stipendiefond 494 535 1 207 29 846 16 721 -8 200 10 866 544 975 
93238 802479-6131 Stiftelsen Christian, Wilhetm Rodhes stipendiefond 226 034 14 873 28 660 -4 500 5 918 270 985 
93239 8025034979 Stiftelsen Roldinska stipendiefonden 337 354 21171 24 918 -8400 8 512 385 555 
93240 8025034896 Stiftelsen Wilhelm F. Romares musikstipendiefond 91 820 7 695 39 873 2 966 142 354 
93241 802503-4706 Stiftelsen Wilhelm F. Romares stipendiefond 316 681 19129 13 553 -ö 100 7 629 350 892 
93243 802478-4228 Stiftelsen överläkaren Harman Rosengrens stipendiefond 491 464 33 025 75 984 .9 000 13 355 604 829 
93244 802503-4870 Stiftelsen J.M. Rosengrens stipendiefond 196185 12 312 14 621 4 865 227 983 
93245 802478-4244 Stiftelsen L. Fr. Rosengrens fond 901 855 1 830 74 985 382 891 34 777 1 396 339 
93247 8024 79-6529 Stiftelsen Anders Rönbecks stipendiefond 178 844 10 857 7 021 .3 200 4 266 197 788 
93248 802478-4269 Stiftelsen E Samuelssons stipendiefond 778 706 213 52 353 118 224 21113 970 610 
93249 802479-6511 Stiftelsen Sandell-Rosengrenska stipendiefonden 327 880 80 20 033 17 971 -6 400 7 919 367 483 
93250 8024 78-4285 Stiftelsen Annie Sandströms stipendiefond 498 947 30 307 20211 .9 300 12 263 552 428 
93251 802478-4301 Stiftelsen Nicolaus Silfverschiölds stipendiefond 2 639 269 167 589 254 233 -102 200 108 409 3 067 300 
93252 80247g..7915 Stiftelsen Sillneckers stipendiefond 190 256 11 711 10 239 -3400 4 617 213 423 
93253 802479-6503 Stiftelsen Sjöbladska stipendiefonden 82150 5277 10149 -4 800 1 942 94 718 
93254 802479-6891 Stiftelsen Håkan Sjögrens fond 154 910 10965 32 809 4 311 202 995 
93255 802478-4327 Stiftelsen Sjögrenska premie- och understödsfonden 589 531 1 541 37 960 60761 13 868 703 661 
93256 802479-6859 Stiftelsen Kyrkoherde Sinius Sjöstedts stipendiefond 303 463 18405 14 274 .5 900 7 333 337 575 
93257 8024 79-6867 Stiftelsen Skarstedtska stipendiefonden 288 471 18 018 21 302 .5 500 7193 329 484 
93258 8024 79-6883 Stiftelsen Skåneföreningen 1900-års mäns stipendiefond 246 753 596 15 001 11 740 -8 400 5 363 271 052 
93259 802478-4343 Stiftelsen Skånska nationens jubel-stipendiifond av 1868 1 653 062 115 782 335101 -36 000 66 778 2 134 723 
93260 802479-6834 Stiftelsen Småländska Jubelstiftelsen 118 418 7719 15 527 -4 300 2 949 140 314 
93261 802479-6586 Stiftelsen Sommeliuska stipendiefonden 388 246 94 23 563 18 565 -7 500 9 349 432 317 
93262 802479-6594 Stiftelsen Sorbonsk.a stipendiefonden 103 032 6 763 12 691 2 583 125 069 
93263 8024784350 Stiftelsen Ludvig Stenbergs premiefond 759 084 46 350 39 642 -18 500 18 790 845 367 
93264 802478-4368 Stiftelsen Ludvig Stenbergs stipendiefond 961 221 58 417 46 088 -27 000 26 652 1 065 379 
93265 8024 784376 Stiftelsen Bertil Stenssons universitetsfond 2 799 756 180 700 292 480 -110 000 115 665 3 278 601 
93266 8024 79-6578 Stiftelsen Stiemcloo-lillienbergsk.a stipendiefonden 101 339 6157 3995 -1 700 2 334 112125 
93267 802479-6537 Stiftelsen Provinsialläkare Ivar Ströbecks stipendiefond 189 615 11 489 8 587 .3 500 4 504 210 695 
93268 802478-4384 Stiftelsen Sundbäckska stipendiefonden 642 044 40 784 56 637 -12 700 16570 743 335 
93269 693269-1006 Stiftelsen Carl Reinhold Sundels stipendiefond 132160 8 003 6140 -2 700 3274 146 876 
93270 802478-4392 Stiftelsen Anglin-Svensonsk.a Stipendiestiftelsen 842 414 51 798 55959 -25 600 21 687 946 258 
93271 802478-4400 Stiftelsen Fru Magdalena Svenssons stipendiefond 651 310 40 008 37 807 -14 900 16197 730 422 
93272 8024 78-4418 Stiftelsen Makama Svenssons stipendiefond för teologie studerande 1216751 76 604 113 965 -42 600 40426 1405146 
93273 802478-4426 Stiftelsen Docenten P.K Svenssons stipendiefond 519 942 31 853 26 701 .9 637 12 855 581 714 
93274 8024 79-6552 Stiftelsen C F von Sydows stipendiefond 207 712 12 654 8 945 .3 800 5 005 230 516 
93275 802478-4434 Stiftelsen Sydsvenska Dagbladets 100-årsfond 1 053 824 3 005 66 285 81 840 27 044 1 231 998 
93276 802478-4442 Stiftelsen J. Södergrens stipendiestiftelse 666 131 40 398 25 941 -12 600 16411 736 281 
93277 8024 78-4459 Stiftelsen Biskop Esaias T egners stipendiefond 2 437 069 151 847 191187 -92 800 96 567 2 783 871 
93278 802478-4467 Stiftelsen Esaias Tegner d.y. fond 559 330 36 785 81133 -11 060 14 719 680 907 
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93279 802479-6560 Stiftelsen Tegnår-Oelenschlägerska prisstiftelsen 64 762 18 4 887 18 808 1 794 90 269 
93280 802479-6610 Stiftelsen Tegnerska stipendiefonden nr 4 78 435 4 925 5 782 1 827 90970 
93281 802479-6636 Stiftelsen Tegnerska premie- och stipendiestiftelse 234 137 18 828 88 312 7 543 348 820 
93282 802479-6628 Stiftelsen Tegnerska stipendiefonden nr 1 81148 5 084 5 803 1 893 93 929 
93283 802479-6982 Stiftelsen Tegnerska stipendiefonden nr 2 94 555 5 934 6 957 2 242 109 688 
93284 802479-7022 Stiftelsen Tegnerska stipendiefonden nr 3 125 829 7 910 9 719 3 252 146 711 
93285 802479-6958 Stiftelsen Fond från theologie doktors promotionen 1868 135128 8 302 6 905 3 217 153 552 
93286 802478.-4475 Stiftelsen Joh Henrik Thomanders stipendiefond 798 299 48 767 40 516 -19 200 19 803 888 186 
93287 802479-6966 Stiftelsen L G Thomes stipendiefond (Alnarp) 221 961 577 14 523 26 721 5196 268 978 
93288 802478-4483 Stiftelsen L G Thomes och E Samuelssons stipendiefonder 1 711 487 8 556 140 749 699 622 77 000 2 637 413 
93289 802479-6909 Stiftelsen Thottska stipendiefonden 140 262 8 523 5 618 -2 500 3 307 155 211 
93290 802479-6917 Stiftelsen Major J. G. och Emy Thulins jubileums- och premiefond 162 414 9831 5 872 -2 900 3 844 179 061 
93291 802478-4491 Stiftelsen Carl Johan Tornberqs stipendiefond 861 346 3 020 60 518 119 001 38 500 27 181 1 109 566 
93292 693292-1007 Stiftelsen Tornblads premiefond 391 062 1 085 26401 61 342 9 769 489 660 
93293 802479-6925 Stiftelsen Hjalmar Torpadies stipendiefond 111 396 6 760 4 275 -1 900 2 582 123113 
93294 802478-4517 Stiftelsen Torslowska stipendiestiftelsen 715 416 43 353 27 291 -13 500 17 626 790 186 
93295 802479-6818 Stiftelsen A. Trolles stipendiefond 211 914 13 487 22 404 -7 900 5 298 245 203 
93296 802479-6826 Stiftelsen Trozelius stipendiefond 111 219 7104 10 335 -2 000 2 723 129 381 
93297 802478-4533 Stiftelsen Tullbergska stipendiestiftelsen 627 488 38 346 32 935 -14 200 15 517 700 086 
93298 8024 78-4806 Stiftelsen Olof och Ruth Uppgrens stipendiefond 1160 926 81 071 177 834 45 669 1 465 501 
93299 802478-4814 Stiftelsen KomministerJ. Vicanders och hans hustru Anna Sofia Katarina Vicander, född von Matem, 524 105 2 611 32 231 28 016 -7 900 10443 589 505 stipendiefond 
93300 802478-4822 Stiftelsen Margit Vinges fond, Västgöta nation 2 031 480 136 409 305 261 -120000 86 783 2 439 934 
93301 802479-7014 Stiftelsen von Wachenfeldt-Weslrells stipendiefond 96 592 5 866 4 439 -1 600 2 204 107 502 
93302 802479-6990 Stiftelsen Kyrkoherde S. Wahldorffs stipendiefond 124 563 8 811 26255 3425 163 055 
93303 802479-7055 Stiftelsen Wahlstedt-Bergengrenska stipendiefonden 164182 454 11 574 35 299 -3100 4 087 212 497 
93304 802478-4830 Stiftelsen Lars Johan Wallmarks stipendiefond 643 026 38 968 30 589 -14 000 14 933 713 516 
93305 802478-4848 Stiftelsen Weiberfonden 1 178 064 3 511 72 933 71 784 -14 430 31 598 1 343 460 
93306 802479-7063 Stiftelsen Lektorn fil dr Alf Wennings stipendiefond 199 853 12 414 16 310 -3 879 4 834 229 532 
93307 802479-7899 Stiftelsen Inger Wensters kamratgåva 60448 3 872 5 726 -1 900 1 395 69 541 
93308 802478-4855 Stiftelsen Hans Wersens stipendiefond 2 053 331 127 495 144 013 -74 700 78136 2 328 274 
93309 802478-4863 Stiftelsen Professor Lorentz Fredrik Westmans fond 620 424 39 730 63 204 -7 000 16 093 732 452 
93310 802479-7881 Stiftelsen Westrinska jubelstipendiefonden 134186 8165 6 540 -2 300 3145 149 736 
93311 802478-4871 Stiftelsen Wilhelm Westrups stipendiefond 465 488 29455 40 785 -8 000 11 888 539 616 
93312 802479-7832 Stiftelsen Carl och Ida Wiblings stipendiefond 265 229 16 295 16 041 -5 200 6 469 298 834 
93313 802479-7824 Stiftelsen Wickelio- Bergianska stipendiefonden 95187 6 053 8 359 -1 700 2 291 110 190 







Bilaga A Förändring Eget Kapital 2019 


Stiftelsekod Orgnummer Beskrivning Bundet kapital IB Kapitalisering Rearesultat Fritt kapital IB Nya medel Utdelade medel Övriga Egetkapital UB 
förändringar 


93314 802479-7816 Stiftelsen Nils och Ruth Widners stipendiefond 134108 157 8 135 5124 ·2 200 2 990 148 315 
93315 802478-4889 Stiftelsen Teologie doktor Henning Wijkmarks stiftelse 1 418 266 4 762 92 317 139 756 42 861 1697961 
93316 802478-4897 Stiftelsen Willers stipendiefond för Hallands nation 694 533 1 750 43043 42 862 15 749 797 937 
93317 802479-7808 Stiftelsen Willers stipendiefond för Helsingborg-Landskrona nation 318 577 775 19 419 16 405 -5 600 6 976 356 552 
93318 802479-7907 Stiftelsen Kyrkoherde Johan Witts stipendiefond 61 508 3 775 3 014 -1 800 1 355 67 853 
93319 802478-4905 Stiftelsen Mamsell M. C. Wotlins donation 2 905 633 182 118 239 023 -113 400 119 374 3 332 748 
93320 802478-4913 Stiftelsen A och Charlotte Wollmars donation 3 122 875 202 199 358 398 -88 700 134 131 3 728 902 
93321 802479-7873 Stiftelsen Wrangelfonden 211 761 506 12 785 7153 ·3400 4 553 233 358 
93322 802479-7857 Stiftelsen Christian Wåhlins stipendiefond 82 273 4971 2 730 -1 300 1 846 90 519 
93324 802479-7865 Stiftelsen J W Zetterstedts premiefond 92 420 6 773 23 670 ·1 887 2 579 123 555 
93325 802479-7840 Stiftelsen Zibetska stipendiefonden 184 263 11 564 13 916 4 353 214 096 
93326 802478-4921 Stiftelsen Joh. Alex Åbergs stipendiefond 2 077 149 127 101 114 226 .73 800 77 343 2 322 020 
93327 802478-4939 Stiftelsen Gunnar Runborgs stipendiefond 1 846118 7 055 114 682 145 495 -63 500 63496 2113346 
93328 802478-,4947 Stiftelsen Cart Runborgs stipendiefond 1 471 735 5 368 91 517 117 527 -49600 48 316 1 684 862 
93329 80247g..7733 Stiftelsen Studentkårens genistipendium 351 313 853 21 228 12 263 -5800 7 677 387 533 
94501 80247g..7709 Stiftelsen Aeryleanska resestipendiefonden 303 428 19 523 27 418 3600 7 699 361 668 
94502 802479-7691 Stiftelsen Axel Anderssons resestipendiefond 179 509 10 839 7 703 -3000 4 239 199 290 
94503 802478-4954 Stiftelsen Lektor Gustaf Anderssons och hans maka Mary Lindbergs stipendiefond 779 329 57 809 178 585 25650 1 041 373 
94504 802478-4962 Stiftelsen Kristina Arvidssons Minnesfond 697 611 6 838 47 941 123 712 13882 889 983 
94505 802478-4970 Stiftelsen Battrams resestipendiefond 730 719 59 363 286 337 29 331 1105 751 
94506 802479-7683 Stiftelsen Ebba och Herman Bings legat 178 610 12 528 35 893 4 953 231 985 
94507 802478-4988 Stiftelsen Bokelunds resestipendiefond 7 096 801 34 004 474 840 1 068 978 -182 174 306 033 8 798 482 
94508 802478-4996 Stiftelsen Bokelunds medicinska fond 2 516 564 11 637 178 982 534 222 -44 421 104 737 3 301 720 
94510 802478-5001 Stiftelsen Syskonen Anna Cecilia och Otto Sigfrid Granmarks stipendiefond 1 685 503 6 638 112 549 254 564 -24 338 59 744 2 094 659 


94511 802478-5019 Stiftelsen Axel Hallströms donation 872 135 2 492 56 668 84 200 -11 079 22431 1 026 848 
94512 802479-7741 Stiftelsen Humero-Steuchiska resestipendiet 379 761 23 776 27 490 9 578 440 605 
94513 802478-5027 Stiftelsen Kemiska institutionens i Lund resestipendiefond 734 368 1 758 45105 36 586 15 822 833 640 


94514 8024 78-5035 Stiftelsen Sven Kristensons resestipendiefond 2 527 143 13 344 201 614 906 926 .33 000 120 094 3 736 122 
94517 802478-5043 Stiftelsen Magnus Pfannestills resestipendium 610 917 4 050 49 730 241 061 16198 921 956 


94518 802478-5050 Stiftelsen Professor Johannes Paulsons stipendiefond 1 302 302 10023 90 225 236 732 14 725 40092 1 694 099 
94519 802478-5068 Stiftelsen Seved Ribbings resestipendiefond 648 830 1 745 42 499 70 326 6 200 15 707 785 307 
94520 802478-5076 Stiftelsen Emanuel Walbergs resestipendiefond 1 060 061 3 510 72 982 190 361 31 587 1 358 501 


94521 802478-5084 Stiftelsen Nils Flensburgs resestipendiefond 5 451 357 35 892 500 725 3128152 -17 000 323 028 9422153 


94522 802479-7717 Stiftelsen Roy och Maj Franzens fond 9 200 567 82 474 570 656 624 400 -275 887 329 896 10 532 106 


95087 845003-1037 Stiftelsen Prefektbostaden Villa Holma 26 644 105 26 644 105 


Totalt 2 219 783 452 5 411 932 148 751 715 209 653 566 292 804 623 ~735042 90 689 329 2 883 359 577 







Bilaga B 


Nominellt 
Antal Anskaffningsvärde Marknadsvärde belopp 


Nollkupongare 
XS2043082846 AC SIRIUS LU 10 000 000,00 10 000 000, 00 10 336 000,00 
SE0010049023 AC Sv Investmentbolag Ack kup / Mangold 


10 000 000,00 10 000 000,00 10 060 000,00 tr.riarlit-S 
SWES1401E20 Autocall Swedbank 06-15 10 000 000,00 10 000 000,00 10 526 000,00 
XS2042846019 Autocall Svenska Aktier Lund 4 10 000 000,00 10 000 000,00 9 665 000,00 
XS1677911825 Balder Fastighets AB 3,00 78-03-07 35 577 500,00 35 559 518,26 34 619 148,17 
DE000A14J611 Bayer AG 2,375% 750402 20 891 369 ,43 19 690 115,69 20 563 383,91 
XS1716277618 CG AC sv banker 221228 /Mangold 10 000 000,00 10 000 000,00 8 033 000,00 
SE0006086401 Consensus AC 7,20 B / SHB 10 000 000,00 10 000 000,00 7 720 000,00 
DE00CZ44M43 Consensus/Commertzbank 6,45 10 000 000,00 10 000 000,00 8 176 292,00 
SE0010714485 CS AC Step down 6,75 / Consensus 10 000 000,00 10 000 000,00 10 675 000,00 
XS1678696615 CS Sv Bolag AC 221230 10 000 000,00 10 000 000,00 10 220 000,00 
SE00094 70289 CSLB AC Sv.aktier /Nord Fondkomm.Autocall 100 000,00 10 000 000,00 10 582 958,00 
SE0010415133 Danske AIO SEC8 230331 10 000 000,00 10 000 000,00 9 910 000,00 
SE0010415141 Danske AIO SEC9 230331 10 000 000, 00 10 000 000,00 10 388 000,00 
SE0007576756 GS AC Sv.bolag, 20-09-30 10 000 000,00 10 000 000,00 9 963 000,00 
XS1617700197 Hoist EMTN 2027-05-19 24 242 047,75 24 514 770,79 23 683 221,03 
XS1634532748 lntrumJustitia 3,125% 24-07-15 20 155 370,39 20 155 370,39 19 814 575,33 


XS1843442119 JYSKE BANK (AS) 4,908% Perpetual 2024-04- 
25 000 000,00 26 228 400,00 26 117 305,00 09 


SE0011337898 Klövern FRN 12 230621 20 000 000,00 20 636 136,00 20 357 903,00 
XS1252242372 Nomura Sv.bolag AC CO 10 000 000,00 10 000 000,00 7 094 000,00 
XS 1725580465 NORDEA BANK ABP 3,5% Perpetual 24 497 895,90 25 146 005,80 23 989 228,94 
SE0011788017 Origa Care BTA AB 20 000 000, 00 20 825 000,00 20 825 000,00 
SE0012193779 SBAB BANK AB 3,672% Perpetual 2024-09-05 24 000 000,00 24 777 600,00 24 509 836,08 


SE0008731772 SEB AC Svenska bolag1730 220627, Penser 10 000 000,00 10 000 000,00 7 650 000,00 


XS1136391643 SEB EMTN 5,75% Perpetual 30 415 096,07 29 996 888,50 30404951,11 
SE0010739714 SG AC Sv.aktier 7,5% Kup. 230116 10 000 000, 00 10 000 000,00 10 760 000,00 
SE0006083069 SHB AC Sv.bolag PM2300 10 000 000,00 10 000 000,00 10 404 000,00 
SE0006082871 SHB LÅN AS10C 200330 10 000 000,00 10 000 000,00 10 330 000,00 
XS1190655776 Swedbank Tier1 5.50% USD 48 960 000,00 49 359 513,60 46 358 477,11 
xs 1590778889 TeliaSonera 3,25 77-10-04 30 000 000,00 30 805 509,93 31086615,90 
SE00072787 42 UBS AC One Touch Sv.bolag 10 000 000,00 10 000 000,00 10 077 000,00 
SE0007577549 UBS AC Sv Bolag PM2465 10 000 000,00 10 000 000,00 10 331 000,00 
XS1150673892 Volvo Treasury 4,2% Eur 20 196 000,00 20 878 624,80 20 937 243,08 
SE00072787 42 UBS AC One Touch Sv.bolag 1 000 000,00 1 000 000,00 1 007 700,00 
XS1418633126 Landshypotek EMNT 0% 2026-05-25 1000000,00 1 015 925,28 1025195,00 
SE0010324988 NBF RB B781 250720 250 000,00 250 325,00 244 312,50 
SE0011308675 NBF RB B891 240720 250 000,00 264 687,50 265 325,00 







Bilaga B 


Nominellt 
Antal Anskaffningsvärde Marknadsvärde belopp 


SE0012257152 NBF RB B961 260720 250 000,00 250 400,00 243 480,00 
SE0012257269 NBF RB B985 250720 250 000,00 244 375,00 251 927,50 
SE0009662760 Billerud Kors näs AB nr 106 1000000,00 1 000 000,00 1 013 520,00 
SE0012193837 Bluestep Bank AB nr 2 2 000 000,00 2 000 000,00 2 014 800,00 
SE0010599308 Castellum AB obl nr 412 2 000 000,00 2 000 000,00 2 020 340,00 
XS 1562582293 Ellevio AB 2 000 000,00 2 003 072,00 2 001 420,00 
SE0010985523 Latour lnvestment AB nr 103 2 000 000,00 2 004 040,00 2 015 580,00 
SE0009773203 Ljungberg AB, Atrium nr 108 2 000 000,00 2 000 000,00 2 023 320,00 
SE00082944 7 4 Länsföräkringar Bank AB obl nr F4 2 000 000,00 2 000 000,00 2 038 940,00 
SE0012193886 NCC Treasury AB nr 122 2 000 000,00 2 000 000,00 2 002 600,00 
SE0009189772 Rikshem AB nr 131 2 000 000,00 2 026 040,00 2 025 180,00 
XS1697766951 SBAB Bank AB Emtn 17/2022-10-11 3 000 000,00 3 034 980,00 3 026 040,00 
SE0010600262 Specialfastigheter Sverige AB 2 000 000,00 1 994 800,00 2 014 120,00 
SE0012193829 Stockholm Exerig Holding AB nr 113 2 000 000,00 2 000 000,00 1939400,00 
XS1953910764 Stora Enso OYJ 2 000 000,00 2 000 000,00 2 040 160,00 
SE0010494443 Swedavia AB obl 17/2022-10-24 4 000 000,00 4 000 000,00 4 033 840,00 
xs 1717 459694 Svenska Handelsbanken AB 2 000 000,00 2 000 000,00 2 004 200,00 
SE0008431720 Södra Skogsägarna ek.förening obl 2 000 000,00 2 000 000,00 2 029 940,00 
XS1408412770 Tele2 AB 2 000 000,00 2 000 000,00 2 037 630,00 
xs 1590783533 Telia Company AB 2 000 000,00 2 000 000,00 2 056 580,00 
SE0006732640 Willhem AB obl nr 102 2 000 000,00 1 973 320,00 2 000 560,00 
XS1978004882 Volvo Treasury AB EMTN 19/2023-04-06 2 000 000,00 2 000 000,00 2 011 780,00 
SE000707 4620 ÅF AB nr 1 2 000 000,00 1 997 700,00 2 004 320,00 
Fl10008813431 Nordea Institutionell Kortränta 197 993,2844 239 336 819,83 239 355 586,00 
SE0000543043 Räntefond Kort A 1 852 426,4555 187 151 366,32 186 854 256,55 
SE0001827692 Simplicity Likviditet A 895 175,0066 100 000 000,00 100 008 951,74 
SE0011644491 SEB Företagsobligationsfond Hållbar B 29 518,6549 2 836 279,31 2 823 619,92 
SE0000691768 SEB Institutionell Obligations/ond SEK UTD 966 268,4693 9 175 130,08 8 619 694,51 
SE0004867190 SEB Korträntefond SEK utd. 374 455,9158 3 748 804,18 3 437 392,97 
SE0000543027 Swedbank Ethica Obligation Utd 16 304,3624 1874 206,82 1 891 142,99 
SE0006800694 Carnegie Likviditets/ond B 98931,01311 9 929 686,00 9 994 475,92 
SE0010820365 Handelsbanken Ftgobl lnv Gr Crit B1 SEK 23 341,8581 2 326 080,82 2 317 379,57 
SE0008613889 Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria 33 638,7513 3 356 751,35 3 357 147,37 
LU1700414532 Pareto Global Corporate Bond B Distribution 53 384,7076 4 995 486,09 5 035 656,68 
LU1013719569 Thule Credit Fund 25 145,593 25 000 000, 00 24 485 772,64 


Svenska aktier 
SE0011166610 Atlas Copco AB ser. A 102 500, 30 178 990,00 38 294 000,00 
SE0000382335 Autoliv lnc. SDB 25 585, 16 376 996,57 20 237 735,00 
556339-6893 Eccenovo B 1 000, 48 000,00 48 000,00 
SE0000103814 Electrolux, AB ser. B 130 500, 33 820 349,00 30 001 950,00 







Bilaga B 


Nominellt 
Antal Anskaffningsvärde Marknadsvärde belopp 


SE0000163628 Elekta AB ser. B 200 000, 25 115 657,00 24 670 000,00 
SE0011166933 Epiroc AB A 177 000, 20 163 664,00 20 239 950,00 
SE0000108656 Ericsson, Telefonab. L M ser. B 304 500, 27 762 970,06 24 835 020,00 
SE0009922164 Essity AB B 344 826, 81 371 511,07 104 068 486,80 
SE0005468717 Ferronordic machines 55 917, 8 790 980,32 9114471,00 
SE0012011419 Halmslätten Fastighets BTA 150 000, 15 000 000,00 18 150 000,00 
SE0007100599 Handelsbanken, Svenska A 300 000, 30 000 986,00 30 270 000,00 
SE000707 4125 Heimstaden Pref 140 505, 43 115 390,00 53 532 405,00 
SE0000106270 Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 248 479, 48 230 197,17 47 330 279,92 
SE0011090018 Holmen B 86 117, 17 144 593,00 24 560 568,40 
SE0000107203 Industrivärden, AB ser. C 520 527, 92 130 912,84 117 587 049,30 
SE00009364 78 lntrum Justitia 93 400, 26 755 419,10 26 095 960, 00 
SE0000107419 lnvestor AB ser. B 279 457, 91 070 059,59 142 858 418,40 
SE0012481364 John Mattson Fastighetsföretagen 82 051, 7 538 991,00 11 519 960,40 
SE0013382355 K-F ast Holding B 90 981, 11 764 441,00 14 647 941,00 
SE0013256682 Kinnevik B 56 923, 11 578 485,06 13 035 367,00 
SE0006593927 Klövern Pref 127 726, 40 572 800,56 47 641 798,00 
SE000117 4970 Millicom SDB 59 187, 26 001 100,00 26 551 288,20 
SE0000106205 Peab AB ser. B 488 696, 37 855 526,00 45 815 250,00 
SE0009161052 SAGAXD 1 176 430, 35 295 854,00 42 763 230,50 
SE0000667891 SandvikAB 346 907, 39 231 837,91 63 362 563,55 
SE0000163594 Securitas AB ser. B 752 000, 109 021 284,00 121410400,00 
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 635 597, 52 543 329,28 55 983 383, 76 
SE0000113250 Skanska AB ser. B 294 384, 57 637 893,81 62 321 092,80 
SE0000242455 Swedbank 319 001, 58 264 763,65 44 484 689,45 
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 777 550, 57 433 913,39 73 867 250,00 
SE0005190238 Tele2 AB B 271 648, 31293177,58 36 903 380,80 
SE0000667925 Telia Company AB 1533000, 62 956 331,43 61 703 250,00 
SE0000114837 Trelleborg AB ser. B 390 023, 61 539 760,00 65 738 376,65 
SE0000115446 Volvo, AB ser. B 625 082, 74 546 415,99 98 075 365,80 
SE0000695876 Alfa Laval 2430, 424 671,50 573 237,00 
SE0011166610 Atlas Copco AB ser. A 1 350, 186 948,00 504 360,00 
SE0006886750 AtlasCopcoA 660, 91 674,00 246 576,00 
SE0000382335 Autoliv lnc. SDB 110, 78 834,00 87 010,00 
SE0000862997 Billerud 700, 94 754,00 77 455,00 
SE0006371126 Cantargia AB 104111, 730 761,94 2 097 836,65 
SE00 11166933 Epiroc AB A 2 250, 103 952,40 257 287,50 
SE0009922164 Essity AB B 460, 102011,00 138 828,00 
SE0011166974 Fabege AB 1 400, 112 661,00 217 980,00 
SE0006288270 FollicumAB 499 275, 2 356 402,21 1243194,75 
SE0007100599 Handelsbanken, Svenska A 5 030, 555 779,00 507 527,00 
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Antal Anskaffningsvärde Marknadsvärde belopp 


SE0007074125 Heimstaden Pref 3 810, 1 181 089,21 1 451 610,00 
SE0000106270 Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 990, 240 199,50 188 575,20 
SE0000103699 Hexagon AB ser. B 230, 91 066,00 120 750,00 
SE0000107203 Industrivärden, AB ser. C 6150, 937 827,50 1 389 285,00 
SE0000107419 lnvestor AB ser. B 3 070, 947 886,00 1 569 384,00 
SE0000106205 Peab AB ser. B 9 270, 511 345,56 869 062,50 
SE0000667891 Sandvik AB 4 830, 489 841,72 882 199,50 
5567883680 Science Village Scandinavia AB 2 600, 17 586 000,00 17 586 000,02 
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 1 240, 126 984,00 109 219,20 
SE0000108227 SKF, AB ser. B 640, 106 880,00 121 216,00 
SE0000242455 Swedbank 3 830, 677 657,00 534 093,50 
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 380, 24 793,00 36 100,00 
SE0000114837 Trelleborg AB ser. B 2 590, 356 150,63 436 544,50 
SE0011115963 Veoneer lnc 110, 30 657,00 16 489,00 
SE0000115446 Volvo, AB ser. B 5 230, 567 329,00 820 587,00 
SE0011337708 AAK (fd Aarhuskarlshamn AB) 2 100, 94 618,36 373 800,00 
SE0000695876 Alfa Laval 1100, 255 189,00 259 490,00 
SE0007100581 Assa Abloy B 900, 197 955,00 197 100,00 
SE0000103814 Electrolux, AB ser. B 600, 153 378,00 137 940,00 
SE0000163628 Elekta AB ser. B 2 000, 140 200,00 246 700,00 
SE0000108656 Ericsson, Telefonab. L M ser. B 2 700, 217 600,00 220 212,00 
SE0009922164 Essity AB B 2 400, 535 981,08 724 320,00 
SE000707 4125 Heimstaden Pref 3 300, 982 060,00 1 257 300,00 
SE0000106270 Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 800, 156 496,00 152 384,00 
SE0011090018 Holmen B 1 200, 238 479,32 342 240,00 
SE0000652216 I CA-gruppen 750, 214 071,00 327 900,00 
SE0000190126 Industrivärden, AB ser. A 93 950, 5 126 377,10 21 796 400,00 
SE0000107419 lnvestor AB ser. B 83 770, 6 468 270,02 42 823 224,00 
SE0006593927 Klövern Pref 3 300, 993 720,00 1230900,00 
SE0001174970 Millicom SDB 270, 153 184,00 121 122,00 
SE0000163594 Securitas AB ser. B 3 700, 509 525,00 597 365,00 
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 6 200, 572 078,85 546 096,00 
SE0000113250 Skanska AB ser. B 2 400, 404 982,00 508 080,00 
SE0000108227 SKF, AB ser. B 900, 162 909,00 170 460,00 
SE0000242455 Swedbank 1 700, 357 717,78 237 065,00 
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 1 950, 155 687,00 185 250,00 
SE0000667925 Telia Company AB 13 500, 532181,67 543 375,00 
SE0000114837 Trelleborg AB ser. B 1 200, 118 957,71 202 260,00 
SE0000115446 Volvo, AB ser. B 4 500, 530 330,04 706 050,00 
SE0000695876 A~a Laval 10 010, 2 130 391,00 2 361 359,00 
SE0007100581 Assa Abloy B 3 900, 857 805,00 854 100,00 
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SE0011166610 Atlas Copco AB ser. A 5 510, 925 239,20 2 058 536,00 
SE0012455673 Boliden AB nya 6 110, 1 577 052,00 1 518 335,00 
SE0000103814 Electrolux, AB ser. B 8 680, 2 071 280,00 1995532,00 
SE0000108656 Ericsson, Telefonab. L M ser. B 12 200, 983 416,00 995 032,00 
SE0009922164 Essity AB B 12 050, 3 082 781,43 3 636 690,00 
SE0011166974 FabegeAB 4 710, 632 035,00 733 347,00 
SE0007100599 Handelsbanken, Svenska A 9 370, 1 175 327,00 945 433,00 
SE0000106270 Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 14 440, 3 760 834,39 2 750 531,20 
SE0001662230 Husqvarna B 10 370, 782 935,00 777 957,40 
SE00009364 78 lntrum Justitia 3 300, 726 066,00 922 020,00 
SE0000107419 lnvestor AB ser. B 1 460, 448 844,85 746 352,00 
SE0002683557 LoomisAB 2 020, 641 188,00 783 356,00 
SE0012116390 Nordic Entertainment Group AB B 3 770, 372 474,00 1 141 556,00 
SE0000667891 Sandvik AB 5 380, 719 957,87 982 657,00 
SE0000163594 Securitas AB ser. B 12 460, 1 841 447,00 2 011 667,00 
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 16040, 1 193 494,28 1 412 803,20 
SE0000113250 Skanska AB ser. B 13 140, 2 491 063,93 2 781 738,00 
SE0000108227 SKF, AB ser. B 3 900, 705 939,00 738 660,00 
SE0000120669 SSAB Svenskt Stål AB ser. B 27 000, 665 820,00 824 040,00 
SE0000242455 Swedbank 17 940, 3 528 886,69 2 501 733,00 
SE0000667925 Telia Company AB 78110, 3 304 930,31 3 143 927,50 
SE0000114837 Trelleborg AB ser. B 4140, 703 510,00 697 797,00 
SE0000115446 Volvo, AB ser. B 27 860, 3 574 848,79 4 371 234,00 
SE0000115610 Öresund, lnvestmentab 38 700, 2 243 675,86 5 239 980,00 


Utländska aktier 
CH0012221716 ABB Lid 508 000, 95 965 893,87 114 350 800,00 
GB0009895292 AstraZeneca PLC 121 969, 67 213 273,16 114 675 253,80 
Fl4000297767 Nordea Bank ABP 1374721, 125 661 247,13 103 983 896,44 
FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R 263 000, 32 906 465,00 35 741 700,00 
CH0012221716 ABB Lid 500, 97 793,00 112 550,00 
NL0011031208 Mylan NV 220, 64 089,00 2 058,56 
Fl4000297767 Nordea Bank ABP 1 200, 116160,00 90 768,00 
DK0060534915 Novo Nordisk NS B 2 165, 812 540,40 1 169 243,21 
UTLA0001 Universitas 21 1 956 749, 9 210 034,14 1,00 
CH0012221716 ABB Lid 1100, 174 611,25 247 610,00 
DK0010274414 Danske Bank 900, 167 354,52 135 516,00 
Fl4000297767 Nordea Bank ABP 4 700, 384 028,00 355 508,00 
DK0060534915 Nova Nordisk NS B 1 000, 422 438,77 540 066,15 
FI0009003305 SAMPO INSURANCE A 1170, 465 741,58 474 987,00 
CH0012221716 ABB Lid 7 630, 1309645,98 1 717 513,00 
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GB0009895292 


FI0009000681 


Fl4000297767 


FI0009007611 


AstraZeneca PLC 


NOKIA 


Nordea Bank ABP 


Stora Enso Oyj ser. R 


Svenska aktiefonder 
SE0002098442 


SE0000886699 


SE0004869972 


SE0000433278 


Utländs aktiefond 
LU0493716244 


Obligationer 
SELV0042 


SELV0043 


ZKORRPERSEB 


Carnegie SPIN-OFF A 


Handelsbanken Stiftelsefond Criteria 


Handelsbanken Sverige Index Criteria 


SEB Stiftelsefond Sverige 


Carnegie Worldwide Ethical 5B 


Balanserad över/underkurs obligationer 


Balanserad över/underkurs obligationer 


Periodisering obligationer 


Summa 


Varav aktierelaterade tillgångar 
Varav räntebärande tillgångar 


Antal Anskaffningsvärde 


1 740, 940 308,79 


17 860, 847 636,00 


28 170, 2 412 288,00 


8 710, 898 511,85 


44 418,18836 1 000 000,00 


87 293,7436 10 169 899,12 


55 119,9217 10 664 540 ,44 


303 766,8127 4 542 407,12 


8 813,09885 1 048 850,00 


-605 769,86 


-11 657,06 


-2 571,00 


3 023 519 414,61 


1 838 775 683,20 
1184 743 731,42 


Marknadsvärde 


1635948,00 


616 170,00 


2 130 778,80 


1 183 689,00 


1 400 278,95 


11 887 662, 10 


13 670 842,98 


8 381 777,29 


1 498 314,94 


3 358 379 054,08 


2 186 637 628,55 
1 171 741 425,53 
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Lunds universitet 
c/o Stiftelseförvaltning 
Box 117 
221 00 Lund 


2020-05-05 


Till Stiftelseförvaltningen och Donationsstyrelsen 


Vi har i denna rapport sammanfattat våra väsentliga iakttagelser från revisionen av Lunds universitets stiftelseförvaltning. Rapportens syfte är att 
uppmärksamma styrelse och ledning på dessa väsentliga områden i enlighet med lnternational Standard on Auditing (ISA). 


Som revisorer har vi en skyldighet att följa ISA och god revisionssed i Sverige. De iakttagelser vi lyfter fram i denna rapport är sådana vi noterat i 
samband med vår revision. Revisionen är anpassad till företagets verksamhet och är primärt utformad för att vi ska kunna avge en revisionsberättelse på 
årsredovisningen. Det är universitetsstyrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovisningarna och vår revision fråntar inte universitetsstyrelsen det 
yttersta ansvaret för årsredovisningens innehåll. 


Denna rapport är enbart avsedd för Stiftelseförvaltningen och Donationsstyrelsen och inte för att distribueras till utomstående. 


Vi ser fram emot att träffa er för att diskutera innehållet. 


Med vänlig hälsning 


Grant Thornton Sweden AB 


Pernilla Zetterström Varverud Sandra Winqvist 
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i 
Låg Risk Hög 


: 
Riskområde Granskningens omfattning 


Stipendier och anslag Genomgång av rutiner och kontroller; granskning av fullständighet 


Värdepapper Genomgång av rutiner och kontroller; granskning av fullständighet, existens och värdering. Inkl 
avkastning och realisationsresultat. 


Fastigheter Genomgång av rutiner och kontroller avseende köp och försäljningar samt hyresintäkter; granskning av 
existens, värdering och årets köp/försäljningar. 


Inriktningen och omfattningen på vår revision baseras på vår riskbedömning och ovan anges inom vilka områden vi bedömer att det är störst risk för att fel 
i redovisningen skulle kunna uppstå. Det innebär samtidigt att vår granskning inte omfattar alla typer av transaktioner och redovisningsrutiner. 
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3. Revisionens omfattning 


Granskningen av Lunds universitets stiftelser som är 696 till antalet 
genomförs i två steg: 


1. Vi granskar de särförvaltade stiftelserna var för sig och de 
samförvaltade per samförvaltning (Bjerke och SEB stiftelserna). De 
enskilda årsredovisningarna stickprovsgranskas. 


2. Vi granskar årssammandraget där alla stiftelserna finns samlade. 
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4. Preliminära slutsatser 


Vi har i vår revision till dags datum ej noterat väsentliga avvikelser. Under förutsättningen 
att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel och om inget ytterligare som kan 
påverka vårt uttalande kommer till vår kännedom vid slutförandet av revisionen, är vår 
bedömning att vi kommer att kunna lämna en revisionsberättelse som inte innehåller några 
modifieringar, upplysningar eller andra anmärkningar. 
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5. Utformning av rutiner och interna kontroller 
I revisionen har vi verifierat och utvärderat delar av företagsledningens rutiner och kontroller för att 
säkerställa en korrekt finansiell rapportering. En revision är inte utformad för utvärdera verksamhetens alla 
rutiner och kontroller, vilket innebär att vi begränsar vår granskning av intern kontroll till väsentliga processer 
för den finansiella rapporteringen. I enlighet med ISA 265 kommunicerar vi nedan de eventuella brister och 
iakttagelser som identifierats inom ramen för årets revision. 


Område Utförd granskning och våra kommentarer 


Allmänt om löpande Under årets löpande granskning kunde vi ta del av nya rutiner och kontroller. Vi 
granskning kunde även genomföra ett flertal stickprov för att säkerställa att Förvaltningens 


interna kontroll ligger på en god nivå. Iakttagelser och noteringar från de olika 
delarna finns redovisade nedan. 


Boksluts processen Vi har kartlagt rutiner och kontroller kring stiftelseförvaltningens boksluts- och 
konsolideringsprocess. Stiftelseförvaltning har checklistor som sammanfattar vilka 
steg ska tas för att säkerställa att bokslutsprocessen är komplett. Checklistorna 
för de särförvaltade skrivs under av den som ansvarar för bokslutet. 
Konsolideringen kvalitetssäkras av Stiftelseförvaltningens donationschef. 


Vår samlade bedömning är att personer inblandade i avstämning och bokslut för 
både sam- och särförvaltade stiftelserna har goda kunskaper om verksamheten 
och rutiner. 


Stipendier och anslag Vi har kartlagt rutinen för hanteringen av stipendier och anslag samt 
dokumenterat vilka kontroller det finns för att identifiera och undvika eventuella fel 
och oegentligheter. För att testa gällande rutiner och kontroller har vi följt ett 
stipendium från utlysning till återrapportering. Vår samlade bedömning är att 
stiftelseförvaltning har goda rutiner och hanteringen av stipendier och anslag. 
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5. Utformning av rutiner och interna kontroller forts. 


Område Utförd granskning och våra kommentarer ' 


Fastigheter Vi har kartlagt rutinen för hanteringen av köp och försäljningar av fastigheter. 
Då fastigheterna genererar hyresintäkter som uppgår till beloppsmässigt 
väsentliga belopp, har vi även kartlagt rutinen för hyresaviseringen. Genom 
att ta stickprov på hyresavtal, har vi följt upp att dessa är undertecknade av 
behöriga firmatecknare och att hyresaviseringen sker i enlighet med avtalet. 
Vi har inte noterat något avvikande. 


Värdepapper Vi har kartlagt rutinen för hanteringen av köp och försäljningar av 
värdepapper samt för säkerställandet av korrekt anskaffningsvärde i 
bokföringen. Vi har även tagit stickprov på årets köp och försäljningar för att 
säkerställa att gällande rutiner och kontroller efterlevs. Vi har även tagit del av 
gällande placeringspolicy och jämfört den mot det aktuella innehavet. Vi har 
inte noterat något avvikande. 
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6. Iakttagelser från vår bokslutsgranskning • Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas 
• Inga iakttagelser har gjorts 
• Upplysning 


Område ., Iakttagelse Rekommendation - Status 


Boksluts processen Enligt vår bedömning håller bokföringen och 
årsredovisningarna god kvalitet. Vi har erhållit - dokumenterade avstämningar för konton samt 
externa underlag till bankkonton och finansiella 
anläggningstillgångar. 
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6. Iakttagelser från vår bokslutsgranskning • Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas 
• Inga iakttagelser har gjorts 
• Upplysning 


. 


Område Iakttagelse Rekommendation Status 


Materiella Materiella anläggningstillgångar har stämts av - anläggningstillgångar mot anläggningsregister och Förvaltningens 
innehav av fastigheter har stämts av mot 
fastighetsregister. 
Inga väsentliga nyanskaffningar har skett under 
året. Vi har granskat resultatförda kostnader 
som är bokförda under 2019, inga väsentliga 
inköp har skett som bör aktiveras. Bedömer att 
klassificering av årets inköp synes rimliga och 
kan godkännas. 
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7. Iakttagelser från vår bokslutsgranskning 
• Iakttagelse som eventuellt bör 
åtgärdas 
• Inga iakttagelser har gjorts 
• Upplysning 


Område Iakttagelse " Rekommendation Status . - ' ' 
•·a ~ . 


Finansiella Det bokförda värdet på finansiella 
anläggningstillgångar anläggningstillgångar har stämts av mot 


interna underlag från Navision och externa • depåbesked från finansiella institut. Vår 
samlade bedömning är att finansiella 
anläggningstillgångar är värderade till det 
lägsta av anskaffnings och marknadsvärdet. 


Stipendier och anslag Vi har stickprovsvis granskat att Förvaltningen 
följer underliggande stadgar gällande aktuell 
mottagare av stipendium och att denna möter 
de kriterier som finns beslutade. Uppföljning • har skett mot underliggande stadgar och inget 
avvikande har noterats. Vi bedömer att 
förvaltningen har goda och fungerande 
kontroller för att möta gällande ändamålskrav. 


Nyinkommen Donation Uppföljning har skett mot erhållna donationer 
under 2019. Avstämning har skett mot 
underliggande 
donationshandlingar/testamente. Erhållna 
bidrag synes tillfredsställande hanterat och • kan godkännas. 
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7. Iakttagelser från vår bokslutsgranskning • Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas 
• Inga iakttagelser har gjorts eller kvarstår 


; . - 
Område J Iakttagelse . Rekommendation Status 


Verifikationsgranskning Verifikationsgranskning har utförts på ett urval av 
transaktioner. Urvalet baserades på grundval av • vår riskbedömning och i år har vi huvudsakligen 
granskat verifikationer i fastighetsstiftelserna då 
dessa stiftelser har annan verksamhet utöver 
kapitalförvaltningen. Vi har även kartlagt vilka 
verifikationsserier som finns. Vi erhöll underlag 
och vid behov förklaringar till verifikationer för 
samtliga utvalda verifikationer och granskningen 
kunde genomföras utan anmärkning. 
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5. Iakttagelser från vår bokslutsgranskning • Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas 
• Inga iakttagelser har gjorts eller kvarstår 


Område Iakttagelse Rekommendation Status 
- 


Kapitalisering Beslutad kapitalisering för flertalet Stiftelser har 
stickprovsvis granskats mot underliggande • gåvobrev/testamente. Ett fåtal Stiftelser har påträffats 
där verklig kapitalisering skiljer sig från Stiftelsens 
stadgar. 


Förvaltningen har under 2019 grundligt gått igenom 
flertalet av förvaltningens stiftelser gällande skillnader 
mellan verklig och stadgad kapitalisering. Kapitalisering 
har skett till långt över värden gällande KPl-utveckling. 
Ursprungskapitalet är väl i nivå med vad som hade varit 
fallet om kapitalisering skett enligt stadgar. Förändring 
av felaktig påträffad kapitalisering kommer att justeras 
from 200101. 
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9. Övrig rapportering enligt ISA 


·• 


Område Kommentar 


Oegentligheter Vi har inte noterat några oegentligheter under vår revision. 


Skriftliga Vi har begärt uttalande från företagsledningen. 
uttalanden 


Oberoende Vår bedömning är att revisionsföretaget och revisionsteamet är opartiska och självständiga i den omfattning som följer av tillämpliga regelverk och att 
det därmed inte förelegat något hinder för fullgörandet av revisionsuppdraget. 


.\ 
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LUNDS 
UNIVERSITET 


Stifte lseförva ltn i ng 


PM 


2020-05-11 


Universitetsstyrelsen 


Dnr V 2020/927 


Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna 
stiftelser och ändamålsbundna donationer (LU-fonder) 


Uppdrag 
Universitetsstyrelsen har sedan våren 2014 diskuterat frågor om placeringsreglerna 
och hur dessa tar hänsyn till universitetets värdegrund och ambitionen att bidra till 
en hållbar utveckling. Universitetsstyrelsen beslutade på mötet den 7 november 
2014 att två gånger per år erhålla information om hur stiftelsernas ( och de 


ändamålsbundna donationernas) placeringar förhåller sig till hållbarhet. 


Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2015 om ett nytt placeringsreglemente för de 


ändamålsbundna donationerna. Beslutet innebär att Lunds universitet ska verka för 
en övergång till att placera i instrument som minimerar eller helt exkluderar fossila 


bränslen. 


Stiftelseförvaltningen har sedan flera år tillbaka uppdragit åt Sustainalytics att 


screena portföljerna1 utifrån de placeringsreglementen som universitetsstyrelsen 


beslutat om. 


Sammanfattning 


Portföljerna för LU-fonderna uppfyller de krav på placeringsinriktning som 
universitetsstyrelsen beslutat om. 


Stiftelsernas placeringar innehåller i dagsläget inga aktie- eller ränteinnehav inom 
verksamhetsområdena olje-, kol- eller gasproduktion. 


Sustainalytics analys 


Sustainalytics har under våren (april/maj) 2020 gjort en screening av 
portföljinnehaven och framfört sina iakttagelser i rapporterna Sammanfattande 


klimatanalys av LU-fonderna, bilaga 1 och Sammanfattande klimatanalys av 
anknutna stiftelser, bilaga 2. 


Sustainalytics screening har utgjorts av en klimatanalys, som har en betydligt 


högre ambitionsnivå än både vårt placeringsreglemente (för de ändamålsbundna 


donationerna) och det s.k. Fossil Free-uppropet. Klimatanalysen utgår från 
företagens exponering (i form av deras intäkter) mot fossila bränslen. Detta 


innebär att Sustainalytics kan ha vissa synpunkter på företag inom 


Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress Paradisgatan se Telefon dir 046-222 72 96, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 71 71 


E-post Klemens.Ganslandt@eken.lu.se Internet http://www.lu.se


Bilaga 13







2


kraftproduLrfion/-distribution, underleverantörer till oljebolag m fl även om dessa


inte står i strid med vårt placeringsreglemente.


Kommentarer till analysen av de ändamålsbundna donationernas portfülj
För LU-fonderna finns aktieinnehav med exponering mot olje-, kol- eller
gasverksamhet. Exponeringen är dock relativt låg och understiger de krav vi ställer
enligt vårt placeringsreglemente.


Kommentarer till analysen av de anknutna stiftelsernas portfälj
I stiftelsernas aktieplaceringar finns i dagsläget inga innehav inom
verksamhetsområdena olje-, kol- eller gasproduktion. I några av fondplaceringarna
finns viss exponering mot dessa branscher. Exponeringen är dock relativt låg.


I lnnehavet i Handelsbankens Stiftelsefond har inte ingått i underlaget ftir screening p g a kostnadsskäI. Fonden är


en s k fond-i-fond med ca 5 300 innehav i aktier och räntebärande värdepapper. Fonderna har ett regelverk som


uppffller kraven i vårt placeringsreglemente och screenas av ISS på uppdrag av Handelsbanken.
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KLIMATANALYS AV LU-FON DERNA


SAMMANFATTNING
Sustainalytics har inte funnit några placeringar som med säkerhet bryter mot placeringsreglementet. Ett antal
placeringar med klimatpåverkan som är intressanta vid en djupare klimatanalys har observerats. Dessa beskrivs vid
respektive fond.


BAKGRUND
Universitetsstyrelsen beslutade om nytt placeringsreglemente för de s.k. LU-fonderna i juni 2015. Beslutet innebär
att:
Aktiefonder inte får placera i bolag där verksamheten inom utvinning av kol, olja och gas utgör mer än L0 % av
omsättningen eller vinsten (beroende på aktiefondernas regelverk). Placering får inte heller ske itjänstebolag i


oljesektorn eller i elkraftbolag med kol och olja om omsättningen eller vinsten inom verksamhetsområdena
överstiger 50 %. Lunds universitet ska verka för en övergång till att placera i instrument som minimerar eller helt
exkluderar fossila bränslen. Detta ska ske successivt under en femårsperiod i takt med att marknaden utvecklas
inom detta område.


ANGREPPSSÄTT
Detta är en översiktlig analys i syfte att identifiera de investeringar som eventuellt behöver fokuseras på vid
implementeringen av det nya placeringsreglementet från juni 2015. Det är inte ett klimatfotavtryck av
investeringarna och inte heller en djupanalys av de potentiella verksamheter som identifieras. Varken utsläppen,
reserverna eller den relativa storleken på de uppmärksammade investeringarna har kvantifierats. Analysen
sammanfattar vad som är relevant för de verksamheter som identifierats i samband med en negativ screening
avseende bolagens involvering ifossila bränslen och tar inte hänsyn till bolagens omställning.
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FöRVALTARE


1. Carnegie Global Ethical


Företag som Atlas Copco, Eco-lab och SAP tillhandahåller skräddarsydda produkter och tjänster som stöder
prospektering, produktion, raffinering, transport och lagring av olja och gas. lntäkterna från dessa verksamheter
ulgör 0-4,9/o, 10-24,9% respektive O-4,9% av omsättn¡ngen för ovan nämda bolag.


2. Carnegie likviditetsfond / kortränta


Fortum erbjuder fjärrvärme samt kyl- och ellösningar men producerar också förnybar energi. 2019 var 96/o av


Fortums elproduktion i Europa koldioxidfri. Av den totala elproduktionen, inklusive den ryska kraftproduktionen,
var 59% koldioxidfri vilket innebär att Fortum är en energiproducent med låga koldioxidutsläp samtidigt som
företaget fortsätter att öka andelen förnybar energi över tid.


Hexagon tillhandahåller skräddarsydda produkter och tjänster som stöder prospektering, produktion, raffinering,
transport och lagring av olja och gas.


lnvestment AB latour förvärvade genom sitt dotterbolag Latour lndustries bolaget DENSIQ, ett norskt företag som
specialiserat sig på att leverera förpackningar och tätningarfrämst till olje- och gasindustrin. Detta utgjorde 6% av


Latour lndustries totala intäkter. Då lnvestment AB Latour innehartre andra dotterbolag utöver Latour lndustries,
beräknas det att olje- och gastjänster svarade för mindre àn 5Yo av lnvestment AB Latours totala intäkter under
2018


3. SPP/Storebrand Global Plus


Fonden innehåller 52 bolag med en viss koppling tillfossila bränslen som utgör 0-4,9% av intäkterna. De allra
flesta av dessa bolag tillhandahåller skräddarsydda varor och tjänster som stödjer olje- och gasutforskning,
produktion, raffinering, transport och lagring. Flera av dessa bolag arbetar också med lösningar för lägre
klimatutsläpp, inklusive förnybar energi och energieffektivitet


Siemens och ABB har en involvering i fossila bränslen som utgör 5-9,9% av intäkterna. Dialight fär 1O-24,9% av


intäkterna från tjänster som är relaterade till fossila bränslen så som system för LED-belysning och produkter som
används vid olje- och gasutvinning.


4. SPP Företagsobl¡gationsfond


lnga innehav att observera.


5. öhman Sverige Hållbar


Företag som ABB, Epirog Hexagon, Hexpol, Sandviþ SKF och Munters Group levererar sina produkter bland
annat till bolag inom fossilindustrin. Men detta utgör en mindre del av verksamheterna för bolagen och de delarna
kan också antas minska över tid.
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6. Pareto Räntefond


Brookfield Asset Management lnc. (BAM) är en kapitalförvaltate som uppger att de har en direkt investering i ett
oljeproduktionstjänsteföretag, nämligen Teekay Offshore. Teekay erbjuder lagring och stöd för underhåll och
modifieringsprojekt produkter som används i branschen,


Fonden innehåller ytterligare bolag som tillviss del har intäkter från fossila bränslen, så som Belden, Kronos
lnternat¡onal och Nexans Société Anonyme som alla tillhandahåller skräddarsydda varor och tjänster som stöder
prospektering, produktion, raffinering, transport och lagring av olja och gas.


7. AktieAnsvar Sverige


Företag som ABB, Alfa Laval, SKF och Sandvik levererar sina produkter bland annat till bolag inom fossilindustrin
Men detta utgör en mindre del av verksamheterna för bolagen och de delarna kan också antas minska övertid.


8. Gliens Sverige Fokus


Företag som ABB, Atlas Copco, Hexagon och Sandvik levererar sina produkter bland annat till bolag inom
fossilindustrin. Men detta utgör en mindre del av verksamheterna för bolagen och de delarna kan också antas
minska över tid.


9. Coeli Global Select Fund


Mart¡n Mar¡etta Materials tillhandhåller särskild cement som är avsedd att användas vid
oljeproduktionsanläggningar. Men detta utgör en mindre del av verksamheterna och de delarna kan också antas
minska över tid.


I 0. Simplicity Likviditetsfond


Hexagon erhåller intäkter från elproduktion med fossila bränslen, antingen direkt eller via dotterbolag. Det
beräknas att intäkterna från denna verksamhet ufgör 5% av moderbolagets årliga intäkter.


ÅF tillhandahåller teknik- och konsulttjänster till flera branscher inklusive olja och gas. lntäkterna från
slutmarknaden för energi utgjorde 77% av bolagets totala intäkter under 2018. Då slutmarknaden för energi även
inkluderar kärnkraft, vattenkraft, värme och förnybar energi uppskattas att just olje- och gastjänster svarade för
mindre än 5% av företagens totala intäkter under 2018.


lnvestment AB Latour förvärvade genom sitt dotterbolag Latour lndustries bolaget DENSIQ, ett norskt företag som
specialiserat sig på att leverera förpackningar och tätningar främst till olje- och gasindustrin. Detta utgjorde 6% av
Latour lndustries totala intäkter. Då lnvestment AB Latour innehar tre andra dotterbolag utöver Latour lndustries,
beräknas det att olje- och gastjänster svarade för mindre än 5% av lnvestment AB Latours totala intäkter under
2018.
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About Susta ina lytics
Sustainalytics is a leading independent ESG and corporate governance research, ratings and anal¡ics firm that
supports investors around the world with the development and implementation of responsible investment
strategies. For over 25 years, the firm has been at the forefront of developing high-quality, innovative solutions to
meet the evolving needs of global investors.


Today, Sustainalytics works with hundreds of the world's leading asset managers and pension funds who
incorporate ESG and corporate governance information and assessments into their investment processes. With 17


offices globally, Sustainalytics has more than 550 staff members, including over 200 analysts with varied
multidisciplinary expertise across 42 sectors.


Over the last three consecutive years, investors named Sustainalytics among the top three firms for both ESG and
corporate governance research in the lndependent Research in Responsible lnvestment Survey.


For more information, visit www.susta¡nalyt¡cs.com.
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ANGREPPSSÄTT
Detta är en översiktlig analys i syfte att identifiera investeringar som kan vara relevanta ur ett klimatperspektiv. Det
är inte ett klimatfotavtryck av investeringarna och inte heller en djupanalys av de potentiella kontroverser som
identifieras. Varken utsläppen eller den relativa storleken på de kontroversiella investeringarna har kvantifierats.
Analysen sammanfattar vad som är relevant för de verksamheter som identifierats i samband med en negativ
screening avseende bolagens involvering ifossila bränslen och tar inte hänsyn till bolagens omställning.


FöRVALTARE


6. Pareto Räntefond


Brookfield Asset Management lnc. (BAM) är en kapitalförvaltate som uppger att de har en direkt investering i ett
oljeproduktionstjänsteföretag, nämligen Teekay Offshore. Teekay erbjuder lagring och stöd för underhåll och
modifieringsprojekt produkter som används i branschen.


Fonden innehåller ytterligare bolag som till viss del har intäkter från fossila bränslen, så som Belden, Kronos
lnternat¡onal och Nexans Société Anonyme som alla tillhandahåller skräddarsydda varor och tjänster som stöder
prospektering, produktion, raffinering, transport och lagring av olja och gas.


1 l.Carnegie Svenska aktier


Företag som Sandviþ Trelleborg, Epiroc, ABB och Atlas Copco levererar sina produkter till och utför tjänster åt
bland annat bolag som utvinner fossila resurser. Men detta är inte en huvudverksamhet för bolagen och de delarna
kan också antas minska över tid.


I 2. Carnegie Preferensakt¡er


lnga innehav att observera.


13.GC-Portföljen


Företag som Sandvik och ABB levererar sina produkter och utför tjänster till bland annat till bolag som utvinner
fossila resurser. Men detta är inte en huvudverksamhet för bolagen och de delarna av verksamheterna kan också
antas minska över tid.


I 4. Carnegie strukturerade produkter


lnga innehav att observera.


1 5. Obligationer Nordea


Inga innehav att observera.
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I 6. Obligationer Swedbank


lnga innehav att observera


I 7. Korträntefond Swedbank


Fonden innehåller 15 bolag som har upp till fem procent av sina intäkter från fossila bränslen. Majoriteten av dessa
levererar sina produkter och tjänster till bland annat till bolag som utvinner fossila resurser.


Ett av företagen, Flowserve Corporation, är involverat i att utveckla, tillverka och distribuera industriell utrustning
för flödeshantering över hela världen. Företaget erbjuder pumpar, ventiler, tätningar, automatisering och
eftermarknadstjänststöd för olje- och gasindustrin. Flowserve Corporation erhöll 38% av den totala försäljningen
från olje- och gasstödjande produkter under 2018.


Fortum erbjuder fjärrvärme samt kyl- och ellösningar men producerar också förnybar energi. 2019 var 96%o av
Fortums elproduktion i Europa koldioxidfri. Av den totala elproduktionen, inklusive den ryska kraftproduktionen,
var 59% koldioxidfri vilket innebär att Fortum är en energiproducent med låga koldioxidutsläp samtidigt som
företaget fortsätter att öka andelen förnybar energi över tid.


1 8. Korträntefond Nordea


Fortum erbjuder fjärrvärme samt kyl- och ellösningar men producerar också förnybar energi. 2019 var 96% av
Fortums elproduktion i Europa koldioxidfri. Av den totala elproduktionen, inklusive den ryska kraftproduktionen,
var 59%o koldioxidfri vilket innebär att Fortum är en energiproducent med låga koldioxidutsläp samtidigt som
företaget fortsätter att öka andelen förnybar energi över tid.


Hexagon levererar sina produkter bland annat till bolag inom fossilindustrin. Detta är inte en huvudverksamhet för
bolagen och den delen av verksamheten kan också antas minska över tid.


lnvestment AB Latour förvärvade Senom sitt dotterbolag Latour lndustries bolaget DENSIQ ett norskt företag som
specialiserat sig på att leverera förpackningar och tätningar främst till olje- och gasindustrin. Detta utgjorde 6% av
Latour lndustries totala intäkter. Då lnvestment AB Latour innehar tre andra dotterbolag utöver Latour lndustries,
beräknas det att olje- och gastjänster svarade för mindre än 5%o av lnvestment AB Latours totala intäkter under
2078


l9.Thule Credit Fund


lnga innehav att observera.


20.SEB obligationer & aktier


Företag som ABB, Trelleborg, Atlas Copco, Sandvik, Alfa Laval, SKF och Epiroc levererar sina produkter och utför
tjänster bland annat till bolag som utvinner fossila resurser. Men detta är inte en huvudverksamhet för bolagen och
de delarna av verksamheten kan också antas minska över tid.


21.SEB diverse fonder


11 bolag i fonden levererar sina produkter och utför tjänster bland annat till bolag som utvinner fossila resurser.
Detta är dock inte en huvudverksamhet för bolagen och den delarna avverksamheterna kan också antas minska
över tid.
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Fyra bolag, Energias de Portugal, lnnogy, Fortum (se mer ovan) och Veolia producerar, distribuerar och levererar
elektricitet internationellt. Företagen använder en blandning av källor inklusive fossil och förnybar energi för
produktion. I alla fyra fall beräknas detta motsvara 25% eller mindre av intäkterna och de arbetar också för att öka
andelen förnybara energikällor i sin energimix.


Snam, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller transport, omklassificering och lagring av naturgas.
Företaget uppger att de strävar efter att öka andelen biogas. För närvarande utgör intäkter från tjänster relaterade
till naturgas mer än 90% av företagens totala intäkter under 2018.


22.Nordea obligationer & akt¡er


Företag som ABB och Trelleborg levererar sina produkter bland annat till bolag inom fossilindustrin. Detta utgör en
mindre del av verksamheterna för bolagen och de delarna kan också antas minska över tid.


23.SHB


lnga innehav att observera.


24. Swedbank Eth¡ca Obligation


lnga innehav att observera.


25. Carnegie Sverige Select


Företag som Metso, ABB, Sandvik och Epiroc utför tjänster bland annat till bolag som utvinner fossila resurser.
Men detta är inte en huvudverksamhet för bolagen och de delerna av verksamheterna kan också antas minska över
tid. Några av de bolag som levererar produkter till bolag som utvinner fossila resurser, till exempel ABB, har mer
betydande verksamheter som erbjuder klimatlösningar.


3t!Þ*tto,"*"t'.t







About Susta ina lytics
Sustainalytics is a leading independent ESG and corporate governance research, ratings and analytics firm that
supports investors around the world with the development and implementation of responsible investment
strategies. For over 25 years, the firm has been at the forefront of developing high-quality, innovative solutions to
meet the evolving needs of global investors.


Today, Sustainalytics works with hundreds of the world's leading asset managers and pension funds who
incorporate ESG and corporate governance information and assessments ¡nto their investment processes. With 17


offices globally, Sustainalytics has more than 550 staff members, including over 200 analysts with varied
multidisciplinary expertise across 42 sectors.


Over the last three consecutive years, investors named Sustainalytics among the top three firms for both ESG and
corporate governance research in the lndependent Research in Responsible lnvestment Survey.


For more information, visit www.sustainalytics.com,
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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  P laner ing  


Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Underlag inför läsningen av Verksamhetsplan och 
resursfördelning för 2021  


I verksamhetsplanen beskrivs utvalda mål och utmaningar som universitetet särskilt 
vill uppmärksamma och prioritera. I resursfördelningen anges de övergripande 
ekonomiska ramarna för verksamheten och hur de statliga resurserna för det 
kommande året ska fördelas. Verksamhetsplan och resursfördelning diskuteras 
årligen vid styrelsens juniinternat och beslutas vid oktobermötet. 


Denna verksamhetsplan och resursfördelning är framtagen av nuvarande 
universitetsledning, men kommer att bäras och verkställas av den nya ledningen. 
Verksamhetsplanen är därmed kortare och mer återhållsam än tidigare. 
Verksamhetsplanen och resursfördelningen påverkas innehållsmässigt och 
textmässigt av coronapandemin. 


Verksamhetsplanen och resursfördelningen är ett levande dokument som ännu inte 
fått sin slutliga form. Den kommer att påverkas av den kommande 
budgetpropositionen för 2021, som troligen innehåller både nya 
utbildningssatsningar och nya forskningssatsningar utifrån kommande 
forskningspolitiska proposition. Den forskningspolitiska propositionen kommer 
sannolikt att presenteras i oktober eller november. Satsningar och ökade medel till 
forskningen kommer dock att bli kända i budgetpropositionen i september. 


Framtagande och process 


Verksamhetsplanen och resursfördelningen bygger i huvudsak på föregående års 
texter och planeringsförutsättningar. De flesta verksamheter får samma grundsumma 
som föregående år, samt en uppräkning utifrån rådande pris- och löneomräkning 
(plo). Därutöver görs ett antal nya satsningar, som särskilt lyfts fram och presenteras. 
Regeringens pågående utbyggnader inom utbildningen fullföljs. 


Under våren har universitetsledningen haft verksamhetsdialoger med samtliga 
fakulteter, MAX IV, UB samt LUKOM och USV. Vid dessa dialoger granskas 
tidigare satsningar och nya utmaningar och möjligheter diskuteras. När dessa 
dialoger är klara vidtar en gemensam diskussion i rektors ledningsgrupp och 
ledningsråd. Fokus för dessa diskussioner är vilka nya prioriteringar och satsningar 
som ska göras under kommande år.  


Innevarande år har varit intensivare och svårare att behandla på grund av alla de 
tillfälliga satsningar som regeringen gjort riktade till utbildningen. Utöver sedvanlig 
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 2 
beredning, enligt ovan, har även utbildningsnämnden och en beredningsgrupp till 
utbildningsnämnden varit aktiv i att ta fram förslag hur dessa utbildningar kan 
byggas upp och fördelas. Samtliga fakulteter har deltagit i detta arbete. 
 
I regeringens Vårändringsbudget aviserades ett antal nya satsningar. Därefter har 
ytterligare nya satsningar aviserats. Vårändringsbudgeten och andra aktuella 
ändringsbudgetar kommer att behandlas av riksdagen i juni varefter regeringen 
beslutar om regleringsbrevsändringar och anslår de nya medlen. För att årets 
satsningar ska vara möjliga att genomföra behöver universitetet fatta beslut innan 
regleringsbrevsändringarna är klara. Universitetsstyrelsen gav vid sitt möte i april 
rektor rätt att fatta beslut om dessa medel samt att besluten skulle redovisas för 
styrelsen. 
 
Som en bilaga till detta missiv finns rektors första beslut som avser fördelningen av 
medlen till sommarkurser. Fler beslut kommer att tas i närtid.  
 
Verksamhetsplanen och resursfördelningen är föremål för MBL-förhandling enligt 
en särskild ordning. 


Sammanfattning av förändringar 


I vårändringsbudgeten och följande ändringsbudget har Lunds universitet fått del av 
satsningar enligt nedanstående tabell. Medlen för 2020 fördelas genom rektorsbeslut 
och medlen för 2021 kommer att infogas och fördelas i resursfördelningen. 
 


 
 
Större förändringar därutöver: 


- En ökning av lönekostnadspåslaget till 53,5 procent 2021 och 54 procent 
2022, vilket motsvarar ca 55 mnkr 2021 och ca 70 mnkr 2022. (s. 14) 


- Löfte om ytterligare 10 mnkr i hyresersättning till konstnärliga fakulteten 
genom gemensamma medel. (s. 15 f) 


- Forskningsmedel, 5 mnkr, till samverkansinitiativen. (s. 26) 
- Medel till Climate KIC, 2 mnkr (s. 27) 
- WAF-satsning, 3 mnkr och repatriering 2,5 mnkr. (s. 28) 


 
Flera satsningar är fortfarande under beredning, som t.ex. ämneslärarutbildningen. 
Därutöver är vissa fördelningar inte klara eller kända. De texter som är under 
beredning eller inte kända är gulmarkerade.  


Av regeringen fördelade medel (tkr)
Fullt 


utbyggt
Till LU 
2020


Till LU 
2021


Sommarkurser 127 000 8 467
Basår 420 000 9 450 18 375
Permanenta medel, bristyrken, del 1 222 000 5 780 11 560
Distansundervisning 20 000 1 689
Öppen nätbaserad undervisning (mooc:ar) 30 000 2 207
Validering inför KPU 13 500 587
Medel under beredning
Permanenta medel, bristyrken, del 2 225 000 10 200 20 500
Livslångt lärande 130 000 11 300
Vidareutbildning avancerad nivå 30 000 2 500
Summa 52 180 50 435
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Anvisning av ytterligare medel till sommarkurser 2020


Bakgrund
Mot bakgrund av det Ítirändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av
coronaviruset har regeringen i vårändringsbudgeten aviserat en extra satsning på
bland annat ytterligare sommarkurser 2020. Lunds universitet tilldelas 400 platser
vilket motsvarar 100 helårsstudenter. Universitets bidrag till sommarkurser uppgår
till S 467 tkr. En redogörelse ftjr dimensionering och resultat av sommarkurserna
ska lämnas i universitetets årsredovisning ftir 2020.


Utbildningsnämnden uppdrag är att definiera hur den Ítireslagna extra satsningen
på sommarkurser ska användas och vilka utbildningar som bör få ta del av medlen
samt bereda ftirslag till rektor hur medlen ska ftirdelas. Fakulteter som önskar
anordna extra sommarkurser 2020 eller utöka volymen på redan utlysta
sommarkurser, har inkommit med ansökningar till nämnden. Sammanlagt inkom
förslag på 4 I sommarkurser, varav 3 1 avser nya kurser och l0 avser utökning av
befintliga kurser. Ersättningen uppgår till 80 tkr per helårsstudent. Nämnden
föreslår att utvecklingskostnader som inte ryms inom ersättningsbeloppet, kan
sökas med upp till 50 tkr per kurs och beslutas av utbildningsnämnden.


Fakulteterna har prioriterat sommarkurser utifrån att de ska ges på distans.
Utbildningsnämnden har prioriterat fìirslagen utifrån regeringens föreslagna bidrag.
Den sammanlagda kostnaden ftir nämndens fürslag till sommarkurser överstiger
bidraget som universitet erhåller ftir satsningen. Utbildningsnämnden ftireslår att
mellanskillnaden finansieras med nämndens utbildningsmedel. Efter beredning i
utbildningsnämnden rekommenderar nämnden rektor att besluta enligt bilagan.


Beslut
Universitetet beslutar att anvisa totalt 9 408 tkr av universitetsgemensamma medel
till sommarkurser år 2020 enligt bilagan. Finansieringen lordelas pâ8 467 tkr av
tilldelat bidrag enligt vårandringsbudgeten samt med 941 tkr av utbildningsmedel
till utbildningsnämndens disposition. Beslutade medel ska täcka såväl direkta som
indirekta kostnader. Utvecklingsmedel till sommarkurser beslutas i särskild
ordning av utbildningsnämnden.


Universitetet beslutar även att avdelningschefen ftir Kvalitet och utvärdering
ansvarar for att en sammanställning av utfallet for 2020 av antal helårsstudenter per
sommarkurs skickas digitalt till planeringschefen senast den 20 december 2020.


Postadress22l 00 Lund Besöksadress Sandgatan 1 Telefon 04G22270 38, E-postMaria.Wennerstrom@rektor.lu.se
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i nåirvaro av
fürvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant ftir Lunds
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BILAGA
Dnr STYR 20201861


Fördelning av ytterligare medel till sommarkurser 2020


Naturvetenskapliga fakulteten


NUMAO 1 Beräkningsprogrammering med Python


Summa


Humanistiska och teologiska fakulteterna
Ny kurs Journalistic tools and media ethnics


Ny kurs Pestens tid: historiska och existentiella perspektiv på pandemier


Ny kurs Att arbeta med historievetenskap och historieftjrmedling ur ett


historiekulturellt perspektiv


Summa


Juridiska fakulteten
JCDAO3 Nätburen kurs i arbetsrätt


JURF I 1 Internetbaserad juridisk introduktionskurs


Summa


Konstnärliga fakulteten
MUHB78 Barockkurs fiir sångare och instrumentalister


SKÄAS9 Scenkonstarbete


SKABl 0 Konceptuellt scenkonstarbete


Summa


LTH
FLYFI0 Mangagement inom flygbranschen


Ny kurs Steam and gas-turbine engineering - renewable perspectives


Ny kurs Vätgas, batterier och flygbränsle


Summa


Ekonomihögskolan
EKHA62 Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri


Ny kurs Färdigheter att ftirstå och analysera kriser


Ny kurs Juridik, sociala medier och influencers


Summa


Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ny kurs Agenda 2030 ftjr utbildare


Ny kurs Crisis communication


Ny kurs Att leda och ftilja i ftirändring


Summa


hp hst tilldelning


7,5


715


5,0


5'0


7,5


7,5


3,5


3,8


7,5 3,8


22,5 ll,l


15,0 15,0


15,0 15,0


30,0 30,0


400 000


400 000


280 000


304 000


304 000


888 000


1 200 000


1 200 000


2 400 000


10,0 6,0


5,0 3,0


5,0 3,0


20,0 12,0


7,5 2,5


7,5 7,25


7,5 7,25


22,5 5,0


200 000


100 000


100 000


400 000


480 000


240 000


240 000


960 000


9 408 000


7,5 8,5


7,5 5,0


15,0 15,0


30,0 28,5


5,0 8,5


15,0 12,5


7,5 5,0


27oS 26,,0


680 000


400 000


1 200 000


2 280 000


680 000


1 000 000


400 000


2 080 000


1/)
Total tilldelning sommarkurser
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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 
MAX IV – MAX IV-laboratoriet 
UB – Universitetsbiblioteket 
UN – utbildningsnämnden 
FN – forskningsnämnden 


Om inget annat anges avser begreppet ”fakulteter” även USV, LUKOM, MAX IV och UB. 







 


4 


  







 


5 


 


Innehållsförteckning 
Förekommande förkortningar ..................................................... 3 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ..................................................... 5 
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021 ............................................. 7 
Värdegrunden ............................................................................. 7 
Utbildning och forskning ska vara sammanflätade ..................... 7 
Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna


 ............................................................................................... 7 
Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter .................... 8 
Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer


 ............................................................................................... 9 
Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer9 
Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt .......................10 
2. RESURSFÖRDELNING FÖR 2021 .....................................11 
2.1 Resursfördelning och styrning vid universitetet ..................11 
2.2 Myndighetskapitalet ............................................................12 
2.3 Övergripande förutsättningar ..............................................12 
2.4 Ekonomiska förutsättningar ................................................13 
2.5 Medel och prioriteringar för ändamål som är gemensamma för 


utbildning och forskning .......................................................15 
Lokalbeståndet .......................................................................................... 15 
Campus Helsingborg ................................................................................. 16 
Studentinflytande och studiesocial verksamhet ......................................... 17 
Universitetsbiblioteket................................................................................ 18 
Medel till fakultetsövergripande nämnder .................................................. 18 
ALF-medel ................................................................................................ 18 
Övrigt ........................................................................................................ 18 


2.6 UTBILDNING ......................................................................19 
Övergripande förutsättningar för utbildningen ............................................ 19 
Regeringens prioriteringar ......................................................................... 19 
Universitetets prioriteringar ........................................................................ 20 
Sammanfattning fördelning av utbildningsanslaget .................................... 23 


2.7 Forskning och forskarutbildning ..........................................24 
Övergripande förutsättningar för forskning och forskarutbildning ............... 24 
Regeringens prioriteringar ......................................................................... 24 
Universitetets prioriteringar ........................................................................ 25 
Sammanfattning fördelning av forskningsanslaget ..................................... 28 


2.8 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader för 


stödverksamhet....................................................................29 
Stödverksamhetens kostnader .................................................................. 29 


 
 


 







 


6 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


7 


 


Verksamhetsplan för 2021 
Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, som sträcker sig mellan 2017 
och 2026. Den strategiska planen presenterar av en inledande värdegrund och följs därefter 
av sex huvudområden. Under varje huvudområde finns sammanlagt 27 definierade delmål. 
Rubrikerna i följande verksamhetsplan är desamma som huvudområdena i den strategiska 
planen. De olika delmålen finns på olika sätt inskrivna i verksamhetsplanen. 
Verksamhetsplanen tar även till delar avstamp i universitetets riskprocess, 
omvärldsbevakning och andra strategiska dokument. Den strategiska planen återfinns i sin 
helhet som bilaga. 


Coronapandemin har påverkat så gott som all verksamhet vid Lunds universitet. Vilka effekter 
denna pandemi kommer att ha framöver är omöjligt att veta, men den bär både utmaningar 
och möjligheter. Coronasituationen har kraftigt påverkat lärosätets internationaliseringsarbete 
men även inneburit ett jättekliv framåt i digitaliseringsarbetet. Forskningssamarbeten och 
forskningsfinansiering påverkas. Arbetslösheten stiger och det finns ett ökat behov av 
utbildning i form av omställningskurser, kompetensutveckling, uppdragsutbildningar och 
möjligheter för personer att läsa en helt ny utbildning.  


Verksamhetsplanens mål är att peka ut riktningar och fokusområden för universitetet. 
Verksamhetsplanen ger ingen heltäckande bild av alla de satsningar som görs vid 
universitetet. Vid fakulteterna och inom förvaltningen 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 kritiska 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. 


UTBILDNING OCH FORSKNING SKA VARA SAMMANFLÄTADE 
Universitetet strävar efter att bygga sammanflätade lärandemiljöer där lärare är aktiva i både 
utbildningen och forskningen. Samtliga lärare är en viktig resurs i undervisningen och 
lärandemiljöerna. Meriter från undervisning och pedagogisk utveckling behöver ges ett tydligt 
genomslag vid tillsättningar av läraranställningar och inom andra områden.  


Excellens i forskning uppnås genom medvetet och kontinuerligt arbete och universitetet har 
genomfört ett särskilt projekt för kvalitetsutvärdering av forskning - RQ20 (Research Quality 
Evaluation 2020). Med utgångspunkt från styrkan i det breda universitetet och dess 
kunskapsmiljöer ska kvalitetsutvärderingen bidra till en samlad bedömning av forskningens 
kvalitet. Denna process är fortsatt prioriterad. 


Öppen vetenskap är ett verktyg för att upprätthålla hög kvalitet i forskningen och förbättra 
genomslaget för forskningsresultat. Att öppet kunna publicera och säkert kunna lagra 
forskningsresultat är en viktig, komplicerad och prioriterad fråga. Det behöver finnas en 
sammanhängande e-infrastruktur som kan hantera alla de olika faserna inom forskningen. 
För att utveckla och förbättra universitetets arbete med öppen vetenskap, lagring av 
forskningsdata och sammanhållen e-infrastruktur finns pågående projekt vid universitetet. 
Dessa frågor är fortsatt prioriterade.  


AKTIVA SAMARBETEN STIMULERAS FÖR ATT LÖSA SAMHÄLLSUTMANINGARNA 
Coronapandemin är ett konkret exempel på vikten av forskningens roll i att lösa både aktuella 
och långsiktiga utmaningar i samhället. För att möta de stora samhällsutmaningarna vi står 
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inför är samarbete mellan olika discipliner, forskningsområden och lärosäten, nationellt såväl 
som internationellt, nödvändiga. Universitetets bredd är en avgörande faktor för att på allvar 
kunna ta sig an dessa utmaningar. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet kräver samtidigt 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Att kunna upprätthålla en 
bredd med god kvalitet kräver en ständig utvärdering och prioritering. 


Lärosäten ska vara ständigt sanningssökande institutioner. För att upprätthålla denna 
funktion krävs en ständigt pågående reflektion över hur universitetet formulerar och definierar 
sin roll och sina uppdrag både för sig själv och gentemot omvärlden.  Lunds universitet har 
en viktig och central roll i att överblicka, ställa de rätta frågorna och söka svaren samt 
tillgängliggöra och sammanställa relevant forskning så att den kan komma beslutsfattare och 
allmänheten till del. 


Svenska lärosäten är statliga myndigheter, vilket gör att både finansiering och villkor styrs 
genom politiska beslut. Det fungerar bra när förtroendet för politiken är gott och politikens 
inriktning stämmer med universitetets värdegrund, men spänningar kan uppstå. Lunds 
universitet behöver tydligare definiera och ytterligare stärka de akademiska kärnvärdena för 
att säkra lärosätets funktion som kritiskt granskande kraft och sanningssökande institution. 
Universitetet ska fortsätta verka för ökad autonomi. 


Lunds universitet fortsätter att aktivt arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Den nya hållbarhetsstrategin ska omsättas i konkreta åtgärder och verksamhet. Arbetet med 
Agenda 2030 är fortsatt i fokus. En hållbarhetsfond skapas för att stimulera och stödja 
verksamhet inom både utbildning och forskning.   


Universitetet ska ta ett än större ansvar för det livslånga lärandet. Samtliga fakulteter ska 
utveckla kurser som underlättar för omställning, kompetensutveckling och livslångt lärande. 
Kurser ska i möjligaste mån även kunna erbjudas digitalt och på distans. Validering av reell 
kompetens och andra alternativa sätt att anta och ge behörighet till utbildning ska fortsätta att 
utvecklas. Arbetet med att utveckla uppdragsutbildning ska fortgå. 


Fler fakultetsövergripande utbildningar byggs nu upp. Samtliga fakulteter och gemensamma 
förvaltningen ska fortsätta att aktivt underlätta för samarbeten över gränserna, vilket bland 
annat innebär att administrativa system och processer ska utformas och anpassas så att de 
stimulerar och förenklar samarbeten. Utbildnings-, forskarutbildnings- och 
forskningsnämnden ska stimulera och samarbeta kring detta arbete. 


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. 
Coronapandemin har kraftigt påverkat lärosätets internationaliseringsarbete. Antalet 
inresande och utresande studenter har minskat, rekryteringen av internationella forskare och 
lärare har också minskat och forskningssamarbeten har försvårats och fördröjts. Att följa 
denna utveckling är en prioriterad fråga för universitetet.  


Universitetets mål är att fortsätta vara en attraktiv destination för inresande studenter, lärare 
och forskare. Utbildning ska kunna erbjudas till både fysiskt inresande studenter och för 
internationella studenter som vill följa utbildningen på distans. Universitetets kapacitet att 
erbjuda och bedriva distansutbildning till internationella studenter ska ytterligare utvecklas.  


Språkstöd och språkutbildningar för såväl studenter, doktorander, anställda som 
nyrekryterade lärare och forskare ska utvecklas. Målsättningen är att universitetet ska vara 
tillgängligt och inkluderande även för personer som inte är svensktalande. Därutöver ska 
svenskutbildningen utvecklas för studenter, doktorander och forskare. 


Universitetet ska fortsätta att söka och identifiera långsiktiga värdeskapande samarbeten 
inom utbildning och forskning med andra universitet runt om i världen. Lunds universitet ska 
stärka det strategiska ramverket för internationalisering.  
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Samarbetet inom LERU är fortsatt prioriterat och samarbetet inom U21 kan ytterligare 
utvecklas. Universitetet ska fortsätta utveckla det strategiska arbetet i förhållande till EU för 
både utbildning och forskning. 


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.  


Ledarskapet har en viktig roll i arbetet med att vara och utvecklas som en sanningssökande 
institution. Ledarskapet har även en central roll i att upprätthålla en god forskningsetik. Ett 
etikråd och ett vetenskapligt ombud som ger råd i frågor som rör god vetenskaplig sed har 
inrättats. Detta är en fortsatt prioriterad fråga. 


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. 


Den stora mångfald och samlade kompetens som finns bland medarbetarna är universitetets 
största tillgång. Universitetet eftersträvar ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap och avser 
att utveckla arbetet med denna fråga framöver. 


STUDENTER, MEDARBETARE OCH BESÖKARE ERBJUDS ATTRAKTIVA MILJÖER 
Coronapandemin förändrade snabbt förutsättningarna för utbildning, forskning och övrig 
verksamhet vid universitetet. Övergången till digital undervisning och hemarbete är inte utan 
utmaningar, men fungerade. Erfarenheterna från denna omställning ska tas tillvara på bästa 
sätt i all verksamhet.  


Lunds universitet ska målmedvetet satsa på digitala lärandemiljöer och utvecklandet av digital 
examination. Lärarna ska få den högskolepedagogiska kompetens och det stöd som behövs. 
Digitala system och verktyg ska utvecklas och hållas ihop. En ny samlad funktion för ett 
verksamhetsnära undervisningsstöd ska byggas upp. Den digitala plattformen Canvas ska 
fortsatt vara i centrum.  


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. Fakulteterna har det grundläggande ansvaret att tillse att det finns en tydlighet 
och förutsägbarhet för enskilda medarbetare i karriärplaneringen. 


Universitetet ska erbjuda en öppen och kreativ arbetsmiljö. Medinflytande och högt i tak är 
viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Att öka jämställdheten och förbättra 
likabehandling är centrala faktorer för att få en bättre arbetsmiljö och bibehålla en hög kvalitet 
i verksamheten. I kölvattnet av #Metoo har universitetet satt igång ett treårigt 
forskningsbaserat projekt, Tellus. Resultatet av studien blir underlag för olika former av 
förebyggande åtgärder. Ett projekt ska därutöver utveckla effektiva arbetssätt för det 
systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering, för jämställdhet och likabehandling. 


Problemet med ökad psykisk ohälsa är ett stort och komplext problem som berör många olika 
delar av vårt samhälle. Universitetet gör satsningar på och förändringar av studenthälsan. 
Arbetet med att förebygga psykisk ohälsa är fortsatt en prioriterad fråga.   


Det systematiska arbetet med arbetsmiljöarbete för både studenter och anställda fortsätter. 
Ett välutvecklat studentinflytande och ett samarbete med personalorganisationerna ska 
utmärka besluts- och beredningsprocesser vid Lunds universitet. Universitetet fortsätter att 
stödja kårerna och nationerna samt främja olika former av studiesocialt arbete. Fakulteterna 
har ett ansvar att säkerställa att studentinflytandet fungerar på fakultets- och institutionsnivån. 
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POTENTIALEN I MAX IV OCH ESS NYTTJAS MAXIMALT 
MAX IV är en världsledande synkrotronljusanläggning som har vuxit fram ur ett innovativt 
acceleratorprogram vid Lunds universitet. MAX IV utgör ett betydande tekniksprång och dess 
prestanda ger förutsättningar för världsunik forskning inom flera forskningsområden. MAX IV 
är dessutom en potentiellt kraftfull resurs för utmaningsdriven forskning, utveckling och 
samverkan mellan akademi, institut och företag både inom Sverige och internationellt. 
European Spallation Source (ESS) blir en källa för neutronstrålning för forskning. ESS och 
MAX IV kompletterar varandra och kommer att ytterligare befästa universitetets 
internationella position.  


Mellan och omkring de två forskningsanläggningarna byggs ett helt nytt område upp – 
Science Village. Detta område kommer att bli ett kompetenskluster med global attraktionskraft 
där universitet, företag, forskare och studenter kan mötas för att tillsammans formulera och 
lösa problem. Lunds universitet har en vision att i denna miljö etablera ett internationellt 
framstående forsknings-, innovations- och utbildningscentrum. En särskild projektgrupp har i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för etablering av verksamhet på Brunnshög. 
Utvecklandet av Science Village är fortsatt prioriterat för Lunds universitet.  
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Texten till resursfördelningen kan komma att ändras om regeringen presenterar nya 
satsningar. Gulmarkerad text i resursfördelningen betyder att frågan fortfarande är under 
beredning eller att beloppen kommer att ändras. 


2. Resursfördelning för 2021 
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. 
 
Verksamhetsåret 2020 har på många sätt präglats av coronapandemin. Regeringen har gjort 
stora satsningar på nya utbildningsplatser som med kort varsel skulle erbjudas studenterna. 
Likaså har samtliga utbildningar vid universitet ställt om till att bedrivas digitalt, och många 
forskningssamarbeten har fått helt nya förutsättningar när landsgränser har stängts ner. 
Resursfördelningen för 2021 kommer att påverkas av effekterna av den fortsatta utvecklingen 
av coronapandemin och också av den kommande budgetpropositionen för 2021 som troligen 
kommer innehålla nya utbildningssatsningar och nya forskningssatsningar utifrån kommande 
forskningspolitiska proposition.  


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 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 
driftskostnader såsom till exempel systemkostnader. 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 och för universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten.  
 
Universitetets fakulteter samt USV, LUKOM, MAX IV, UB och gemensam förvaltning ska: 
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- i respektive totalbudget för 2021 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 
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, men de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin kan 
leda till fluktuationer i myndighetskapitalet som är svåra att förutse. 
 
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. Från och med 2018 har 
universitetsstyrelsen beslutat 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 för 2018 och 2019 med resultatet att rektor 
beslutade lyfta 34 mnkr för 2018 och 29 mnkr för 2019. Rektor har bland annat beslutat att 
det avlyfta kapitalet ska finansiera en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och 
Agenda 2030 och att bidra till finansieringen av RQ20 och en gemensam lärplattform 
(Canvas). 
 
Oförändrat måltal för myndighetskapitalet gäller även för 2021 och en oförändrad 
avlyftsmodell kommer att tillämpas. Rektor beslutar hur avlyfta medel ska användas. Som 
planeringsförutsättning gäller att rådande avlyftsmodell kommer att användas 2022 och 2023. 


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 helårsstudenter och helårsprestationer samt 
särskilt angivna ersättningsbelopp för olika ämnesområden.  


Följande resursfördelning utgår från de angivna planeringsförutsättningarna i 
budgetpropositionen för 2020 och vårändringsbudgeten 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 
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strategiska forskningsområden (SFO) varav en del förs vidare till andra lärosäten. 
Universitetet erhåller också medel som ska användas för att ersätta Region Skåne enligt avtal 
för de kostnader som uppkommer i hälso- och sjukvården när resurser ställs till förfogande i 
samband med universitetets utbildning och forskning, så kallade ALF-medel. Universitetet får 
därutöver medel enligt ett särskilt anslag för att samordna och bedriva kompletterande 
utbildningar, för stöd till studentinflytande, för Kulturskolekliv och till Innovationskontor Syd. 
Regeringen kan besluta om fördelning av medel för särskilda ändamål under pågående 
verksamhetsår, men de medel som i nuläget är kända 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 ersättningsmodellen. Uppdrag och ramar för 
respektive fakultet grundar sig 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 2021 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 2021 


 
 


I resursfördelningen fastställs också kostnaden för den universitetsgemensamma 
stödverksamheten och hur den fördelas mellan fakulteterna. För 2021 uppgår kostnaden till 
723 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.  


En osäkerhetsfaktor i den fortsatta ekonomiska utvecklingen är effekterna av 
coronapandemin. I dagsläget är effekterna svåra att förutspå, men områden som kan 
omfattas är intäkterna för  avgiftsstudenter, personalkostnaderna genom att anställningar blir 
försenade och minskade externa bidragsinkomster på grund av sämre tillgång till medel. Den 
förändrade ekonomiska situationen kan också ha stor inverkan på oförbrukade bidrag och 
myndighetskapitalet. Universitetet fortsätter att noggrant följa utvecklingen. 


I figur 2 speglas den expansion av verksamhetsnivån (kostnaderna) på 2,9 miljarder kronor 
som har skett under den senaste tioårsperioden. Anslagsintäkterna har under perioden ökat 
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med cirka 800 miljoner och bidragsintäkterna med 1,5 miljarder. 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 under flera år men visade en nedgång 2015-
2017, därefter ökar antalet åter. 


Figur 2 Lunds universitets utveckling 2010 – 2019 


 
 


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 54 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 2021 är 1,72 
procent. 


Lönekostnadspåslaget vid universitetet höjdes för 2020 på grund av de senaste årens ökade 
avgifter för pensioner. Trots höjningen prognosticeras det ackumulerade underskottet på 90 
mnkr att öka 2020 och inför 2021 görs bedömning att en ytterligare höjning är nödvändig. För 
2021 höjs därför lönekostnadspåslaget till 53,50 procent (för personer födda 1937 eller 
tidigare 16,49 procent, födda 1938 -1955 26,70 procent och födda 1988 eller senare 55,36 
procent). För 2022 beräknas en ytterligare höjning av lönekostnadspåslaget med en halv 


Figur 3 Intäkter  
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procent (0,50) för samtliga åldersgrupper vara nödvändig. Om väsentliga ändringar av de 
ingående avgifterna sker under året, beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget.  


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 2021 höjs avdraget med 0,2 procent och utgör en reducering av 
fakulteternas tilldelning med 3,4 procent.   


Medel som avsätts till riktade ändamål (bilaga 4 och 5) och som avser särskilda satsningar 
ska vara förbrukade senast det år som satsningen avser, i annat fall kan rektor besluta om 
återbetalning av medel samt hur dessa medel ska beslutas och användas.  


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, inte varit positiv och universitetet har belastats 
med räntekostnader för överlikviditeten. Räntekostnaden medför att det inte finns några 
medel att fördela utan denna post visar istället ett ackumulerat underskott på 45 mnkr vid 
ingången av 2020. 


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 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 har funnits sedan 2014. 
Lokalfonden är 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. Vissa 
ersättningar som utgått från lokalfonden tillfördes 2020 istället mottagande fakulteters 
ramanslag (totalt 10 061 tkr) 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. Samtliga löften 
kommer inte att rymmas inom lokalfonden varför annan universitetsgemensam finansiering 
också blir nödvändig. Ekonomihögskolan har tagit ett första steg i sitt byggprojekt genom 
etablering av studiemiljöer och bibliotek på Ideon och erhöll 2020 hälften av hyresökningen, 
2 150 tkr, som en del av sitt löfte på 10 mnkr. 


De tre högskolorna inom Konstnärliga fakulteten är idag geografiskt utspridda på sex olika 
platser i Malmö. För att skapa bättre förutsättningar för en gynnsam utveckling och ökad 
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ekonomisk stabilitet har fakulteten beslutat om samlokalisering. Efter ett grundligt 
sonderingsarbete har Varvsstaden på gamla Kockumsområdet visat sig vara det alternativ 
som bäst uppfyller fakultetens behov och som samtidigt har de mest gynnsamma ekonomiska 
villkoren. Lokalkostnadsökningarna kommer att bli större än vad fakulteten själv kan bära med 
hjälp av universitetsstyrelsens tidigare löfte trots beräknade effektiviseringsvinster och 
externa bidrag. När de nya lokalerna är färdiga för inflyttning (beräknat 2025/2026) kommer 
universitetet att tillföra upp till 10 mnkr av gemensamma medel utöver tidigare löfte (2025 års 
penningvärde). 


Etableringen av universitetet på Science Village 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 de nya lokalerna. När byggprojekten är färdigställda och ersättningen ska 
tillföras fakulteterna kommer plo-uppräkning att ske med år 2020 som bas. 


Figur 5 visar utfärdade löften i 2021 års prisnivå. 


Figur 5, Löften gällande framtida hyresökningar och verksamhetsinvesteringar i 2021 års prisnivå 


 
 
Universitetshuset ska genomgå en flerårig renovering som beräknas vara klar 2026 och 
kommer därefter att innehålla besökscentrum, representationsrum för rektorsfunktionen, 
presentation av universitetets forskning, studieplatser och undervisnings- och 
konferenslokaler. I Kungshuset som också renoveras med beräknad inflyttning 2023 ska 
universitetsledningen och dess staber ha sina arbetsplatser och här ska också rymmas 
konferenslokaler. Renoveringarna kommer att generera en högre hyra. För arbetet med att 
utveckla de två husen avsätts 2021 och 2022 1 mnkr årligen (varav 300 tkr från 
utbildningsanslaget och 700 tkr från forskningsanslaget) och för 2023 avsätts 3 mnkr. 


I LUKOM:s uppdrag ligger att långsiktigt vårda och utveckla sina samlingar och för att uppfylla 
uppdraget krävs magasin av sådan kvalitet att långsiktigheten garanteras. Ett nytt magasin 
för samlingarna medför en ökad årlig kostnad på 4,5 mnkr som från och med 2022, när 
magasinet beräknas stå klart, finansieras med gemensamma medel. 


Ett arbete med att se över möjligheterna att renovera UB:s publika miljöer har initierats. En 
sådan renovering kommer medföra en ökad årlig kostnad på cirka 1 mnkr som finansieras 
med gemensamma medel.     


Agardhianum, Botaniska trädgårdens kontorsbyggnad, renoveras troligtvis under 2020 vilket  
då medför en ökad lokalkostnad 2021 och framöver. LUKOM tilldelas i så fall 600 tkr av 
forskningsanslaget för detta ändamål. 


Campus Helsingborg 


Fördelningen av nya platser till framför allt behörighetsgivande utbildning kan ändra 
fakulteternas planerade utbildningsvolym vid 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.  


S EHL K SV Summa
Löfte 2021 års prisnivå
Medel till ökad hyra, permanent 11 023 8 836 11 023 30 516 61 398
Löfte 2025 års prisnivå
Medel till ökad hyra, permanent 10 000 10 000
Medel till verksamhetsinvesteringar, 
engångsbelopp 55 115 55 115
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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 
2021 i figur 6. Satsningen ska utvärderas av styrelsen för Campus Helsingborg senast 
december 2020 för planering av fortsatt fördelning och medlen kan från och med 2022 bli 
permanenta till fakulteterna. Resterande medel, 2 mnkr av utbildningsanslaget och 5 mnkr av 
forskningsanslaget, fördelas 2019-2023 i enlighet med rektorsbeslut som fattats efter 
beredning av styrelsen för Campus Helsingborg. Även dessa medel ska utvärderas av 
styrelsen för Campus Helsingborg, senast i februari 2023, för planering av fortsatt fördelning.  


Figur 6 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 2021 lämnat 
prognoser för utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag 
utöver den särskilda satsningen. Antalet helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 
2021 vara minst 550 hst för LTH, 76 hst för J, 1 530 hst för S och 80 hst för HT.  


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  


Ett utvecklat och väl fungerande studentinflytande och studiesociala verksamheter är viktigt 
för Lunds universitet. Studenterna är organiserade i nio godkända studentkårer enligt en 
överenskommelse som gäller 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022. Lunds universitets 
studentkårer, LUS, utgör en gemensam plattform för godkända studentkårer.  


Regeringen avsätter årligen statsbidrag till studentinflytande. Verksamheter för 
studentinflytande i universitetets organ stöds med statsbidraget. Tilldelningen av regeringens 
bidrag baseras på antalet helårsstudenter inom grundnivå och avancerad nivå och antalet 
doktorander omräknat till helårsekvivalenter. För år 2021 är statsbidraget för Lunds universitet 
3 323 tkr.  


För att stärka arbetet tillskjuter universitetet anslagsmedel till studentinflytande och 
studiesocial verksamhet. För studentinflytande avsätter universitetet medel till godkända 
studentkårer, till ett studentombud samt till ett doktorandombud.  


För studiesocial verksamhet avsätter universitetet medel till alla studentnationer, till 
BoPoolen, till en deltidssamordnare hos Lunds kommun, till ekonomiskt stöd till 
studenttidningen Lundagård, till studieplatser på AF borgen, till studentinfo, till 
alkoholutbildningar för studentaktiva, till förebyggande arbeten mot sexuella trakasserier, till 
Studentlund, till en projektfond samt till en studiesocial fond. Sammanlagt avsätter 
universitetet 7 808 tkr för 2021, varav 6 756 tkr av utbildningsanslaget och 1 052 av 
forskningsanslaget. Total ersättning 2021 till studentinflytande och studiesocial verksamhet 
uppgår till 11 131 tkr. 


Avsättningen till den studiesociala fonden uppgår till 100 tkr som studentorganisationerna kan 
söka i samband med olika arrangemang. Lunds universitets studentkårer (LUS) rådger rektor 
hur dessa medel ska användas.  


HT J K LTH S
318 225 20 1 240 3 197
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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. I samband med att material flyttades till en ny depå 2019 på 
Arkivcentrum Syd installerades där en kompaktanläggning och en klimatanläggning. UB 
tilldelas årligen till och med 2028 1 750 tkr av forskningsanslaget till dessa anläggningar. 
Genom resursfördelningen tilldelas UB sammantaget 6 931 tkr av utbildningsmedel och         
24 339 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 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.  


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 därför 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 2021 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 2021, 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 


LUKOM (tidigare 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 (för forskningen tilldelas beloppet inom ramen).  


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 från anslaget till utbildning 
och 2,7 mnkr från anslaget till forskning. 


Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) tillhör sedan 2016 Humanistiska och 
teologiska fakulteterna som tilldelas 8,5 mnkr av utbildningsanslaget för denna verksamhet. 
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HT erhöll också 2 mnkr i forskningsanslag i samband med att AHU blev en del av 
verksamheten, dessa medel redovisas inom ramen. Delar av AHU:s medel kommer att flyttas 
när en samlad funktion för undervisningsstöd skapas. 


2.6 UTBILDNING 
I detta avsnitt beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs även 
ett antal specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2021. Uppdragen är 
universitetsgemensamma eller riktade till en viss fakultet. 


Övergripande förutsättningar för utbildningen 


Universitetets grundutbildning, som under flera år visade ett överskott i förhållande till den 
ersättning som erhålls genom takbeloppet, visade 2018 istället ett underskott på drygt 50 
mnkr. Underskottet kunde avräknas mot sparade prestationer från tidigare år, som därefter 
uppgick till drygt 140 mnkr. För 2019 var utfallet för grundutbildningen i balans med 
takbeloppet och i prognosen för 2020 som är gjord i april förväntas balansen kvarstå. 
Prognosen är högst osäker eftersom det ännu inte var möjligt att förutse några effekter av 
coronapandemin. I figur 7 redovisas fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet av 
uppdraget för 2019. 


Figur 7 Fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet 2019 


 
 
Respektive fakultet har i uppdrag att under 2021 generera intäkter inom utbildning enligt figur 
8, se även bilaga 2. Totalt utbildningsuppdrag för år 2021 är 2 081 mnkr. 


Figur 8 Fakulteternas utbildningsuppdrag 2021 (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 områdena anger regeringen antalet helårsstudenter som får avräknas 
mot dessa ersättningsbelopp (prislappar). De studenter som inte kan avräknas mot 
konstnärliga prislappar får istället avräknas mot andra prislappar, framför allt för 
naturvetenskap och teknik.  


Regeringens prioriteringar 


I regeringens vårändringsbudget 2020 presenterades ytterligare utbyggnader av utbildningen 
för åren 2020 och 2021 på över en miljard kronor. Lunds universitet tilldelas 17 340 tkr till 
permanenta platser (5 780 tkr 2020 och 11 560 tkr 2021), 27 825 tkr till behörighetsgivande 
utbildning (9 450 tkr 2020 och 18 375 tkr 2021), 8 467 tkr till sommarkurser 2020, 587 tkr för 
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KPU-validering av utbildning och arbetslivserfarenhet 2020 samt 1 689 tkr till 
distansundervisning och 2 207 tkr till öppen nätbaserad utbildning 2020. Därutöver har 
regeringen aviserat ytterligare utbyggnad av bristyrkesutbildningar, livslångt lärande och 
kortare kurser för vidareutbildning på avancerad nivå. Fördelningen av dessa medel till 
landets lärosäten har ännu inte tillkännagivits. 


Universitetet har tidigare erhållit medel till sommarkurser genom regeringens satsning 2018 
med en utbyggnad 2020 så att dessa medel nu uppgår till 6 160 tkr. Satsningen 2018 gjordes 
för att ge möjlighet att bedriva effektivare studier till exempel inom ramen för den 
kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli ämneslärare  


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


För budgetåret 2018 presenterade regeringen bland annat satsningar i form av nya platser 
inom ingenjörsutbildningar och läkarutbildningen men också i form av fria platser. Fullt 
utbyggd 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 2021 är den planerade ökningen av 
utbildningsanslaget med anledning av denna satsning 10 406 tkr som är fördelade till berörda 
fakulteter i enlighet med tidigare planeringsförutsättningar. 


Lunds universitet har sedan 2018 erhållit särskilda medel från Kammarkollegiet (anslag 2:64)  
för att ge eller utveckla utbildning av relevans för kulturskolan inom ramen för regeringens 
satsning på Kulturskolekliv. Konstnärliga fakulteten erhåller 4 631 tkr 2021 för detta ändamål.  


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. För 
2021 är den planerade ökningen 6,6 mnkr. 


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna 
verksamhet anslår regeringen 1 492 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 (3 250 tkr) vilket tillfaller LUKOM. En ny satsning 
2020 avsåg medel till idébanker som riktades till universitetens holdingbolag. Universitetet 
erhåller 1 000 tkr 2021 av dessa medel som har som ändamål 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, ingenjörer och psykologer. Regeringen fattar beslut 
om helårsstudenter och ersättningsbelopp.  


Universitetets prioriteringar  


Nya medel och satsningar 2021 
Universitetet har en viktig uppgift i att stärka personers möjligheter på arbetsmarknaden 
genom att bidra till kompetensutveckling och omskolning. Utbildningar som leder till yrken där 
det bedöms råda brist på kompetens är särskilt viktiga och det bör göras en förstärkning av 
arbetet med distansundervisning inom samtliga utbildningar. De permanenta medel som 
universitetet erhåller (11 560 tkr motsvarande 136 helårsstudenter) fördelas till LTH, N och M  
baserat på den utbyggnad av behörighetsgivande utbildning (basår) som görs så att 
utbyggnad kan ske av utbildningar inom bristyrken. 
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Nya medel för utbyggnad av basår (18 375 tkr motsvarande 175 helårsstudenter) fördelas till 
LTH, M och N men också till en digitalt baserad introduktionstermin som innehåller inslag från 
samtliga fakulteter och som koordineras av xxx. Avsättningen till denna termin uppgår till x xxx 
tkr som tilldelas xxx. LTH erhåller x xxx tkr för att utöka antalet platser på tekniskt basår, N 
erhåller x xxx tkr för platser på ett tekniskt basår med naturvetenskaplig inriktning och M 
erhåller x xxx tkr för platser på ett vårdvetenskapligt basår. Tilldelade medel omfattar också 
utvecklingsmedel. 


Därutöver finns x mnkr som blivit tillgängliga inom utbildningsanslaget som tillsammans med 
xx mnkr av utbildningens myndighetskapital fördelas till nya utbildningssatsningar. 
(Tematermin Vårdvetenskap/Global hälsa. Vidareutbildningar, tre kurspaket.) Dessa 
utbildningar ges för första gången höstterminen 2020 och erbjuds också vårterminen 2021. 
Därefter ska en utvärdering göras senast februari 2021 för fortsatt planering av utbudet inför 
höstterminen 2021. 


Under 2021 råder inte någon återbetalningsskyldighet gällande dessa utbildningar för berörda 
fakulteter. 


Ytterligare medel har aviserats av regeringen till bristyrkesutbildningar, livslångt lärande och 
kortare kurser för vidareutbildning på avancerad nivå. Dessa medel är under beredning.  


Fakultetsövergripande utbildningar 
För att ta tillvara universitetets bredd och främja tvärvetenskapliga utbildningar avsätts 2 200 
tkr till fakultetsövergripande utbildningar. Avsättningen för 2021 ska i första hand användas 
till en tematermin inom hållbarhet och miljö. Under 2021 råder inte någon 
återbetalningsskyldighet gällande denna utbildning för berörda fakulteter. 


Ämneslärarutbildningen 
En utredning av ämneslärarutbildningen har gjorts och är nu på remiss inom universitetet. 
Texten i detta avsnitt kommer att justeras. 


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 
ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Styrelsens prioriterade medel till lärarutbildningen uppgår för 2021 till 20,7 mnkr. Regeringens 
riktade medel 2021 uppgår till 6,6 mnkr och budgetkommittén föreslår att sammantaget 35 
770 tkr ska fördelas så att K erhåller 1 836 tkr, N 6 435 tkr och HT 27 499 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.  


Campus Helsingborg 
Styrelsen avsätter 2 mnkr av utbildningsanslaget för att stimulera utbildningar på Campus 
Helsingborg, se avsnitt 2.5. 
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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. Universitetet avsätter 2,5 mnkr 2021 för att finansiera utbildningar inom ramen för 
EUGLOH. Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta hur dessa utbildningar ska 
genomföras samt utlysa dessa medel så att utbildningar kan erbjudas 2021. Rektor fattar 
beslut efter förslag från utbildningsnämnden. 


Sommarkurser 
Utbildningsnämnden har i uppdrag att definiera hur regeringens riktade medel till 
sommarkurser,  6 160 tkr, ska användas och vilka utbildningar som bör premieras samt 
bereda förslag till rektor på hur medel och antal helårsstudenter ska fördelas. 


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. Som 
tidigare år avsätts 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, utveckla det digitala lärandet 
samt bidra till utvecklingen av fakultetsövergripande utbildningar. Till UN avsätts 7 mnkr för 
detta ändamål 2021. UN beslutar hur dessa medel ska användas och fördelas.  


Medel till internationalisering  
Stimulansmedel 
Styrelsen avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering för att bland annat bidra 
till att ytterligare öka antalet in- och utresande studenter och uppnå en jämnare balans mellan 
dessa grupper. Inför resursfördelningen 2021 skulle en översyn av modellen som används 
för att fördela medlen göras, men med anledning av coronapandemin görs detta istället inför 
resursfördelningen 2024. Översynen ska säkerställa att modellen fyller sitt syfte och innehålla 
förslag på hur en eventuell ny modell kan utformas. I avvaktan på översynen fryses 
fördelningen för 2021 till och med 2023. 
 
För 2021 finns sammanlagt 11 mnkr anslagna som stimulansmedel inom utbildningen och 9 
mnkr ska fördelas enligt utbildningsnämnden tidigare beslut om generella indikatorer och 
viktning: 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). Fördelningen per fakultet framgår av figur 9. 


Figur 9 Fördelning av stimulansmedel för internationalisering (tkr) 


 
 
Av de 11 mnkr överförs 2 mnkr tillsammans med 2 mnkr av forskningsanslaget till en 
universitetsgemensam resurs för senare beslut av rektor. Internationella rådet definierar på 
vilket sätt dessa 4 mnkr ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt 
bereder ärendet och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas. 


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 


EHL HT J K LTH M N S USV Totalt
1 603 1 237 527 125 2 076 524 1 017 1 783 108 9 000
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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 10. 
Sammantaget avsätts 1 798 tkr för kvalitetsförstärkning 2021. 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 10 Måltal och extra kvalitetsförstärkning SAS-kurser 


 
 


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 6,4 mnkr. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna fick i resursfördelningen för 2013 ett ökat uppdrag 
om 25 helårsstudenter inom Svenska som främmande språk som idag ersätts med 1,3 mnkr 
per år. Denna satsning ligger kvar även för 2021 men ligger fortsättningsvis som ett särskilt 
uppdrag och ingår alltså inte 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 jiddish. För denna 
utbildning får HT en extra tilldelning på 900 tkr. 


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


Sammanfattning fördelning av utbildningsanslaget 


Av utbildningsanslaget för 2021 fördelas 2 119 mnkr till fakulteterna och 60 mnkr avsätts till 
riktade ändamål, resterande 32 mnkr fördelas till USV, LUKOM och UB, se figur 11. De medel 
som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 12. 


Total tilldelning för år 2021 är 2 211 mnkr. 


 


 


 


 


 


 


 


 


belopp i tkr EHL HT J LTH N S
Måltal HST 17,0 157,5 5,0 2,5 2,5 55,0
Kvalitetsförstärkning SAS belopp 128 1 181 38 19 19 413
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Figur 11 Fördelning av utbildningsanslaget 2021 


 
 
Figur 12 Fakulteternas andel 2021 av utbildningsanslaget.    Figur 13 Fakulteternas andel 2019 av 
    helårsstudenter 


 
          


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 antalet helårsstudenter redovisas i figur 13. 


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2021 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2022 och 2023 framgår av bilaga 2. Avsättningar till riktade 
ändamål sammanfattas i bilaga 4. 


2.7 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 
I detta avsnitt beskrivs prioriteringar inom forskningen och fördelningen av forskningsmedel 
till fakulteterna närmare. I denna resursfördelning 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 omfattade åren 2017-2020 fördelades 2,8 
miljarder till sektorn varav 1,3 miljarder direkt till universitet och högskolor. Universitetet 
tilldelades 106 mnkr i nya anslagsmedel för perioden men samtidigt har medel till ett av de 
strategiska forskningsområdena (BIOCARE) upphört. De strategiska forskningsmedlen är en 
del av forskningsanslaget och i resursfördelningen för år 2011 beskrivs de principer som 
regeringen tillämpade vid fördelningen av denna satsning. I universitetets regleringsbrev 
anges respektive forskningsområdes årliga tilldelning. 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
192 220 84 146 597 381 136 363 5 20 7







 


25 


Under hösten 2020 planerar regeringen att överlämna en forskningspolitisk proposition för 
perioden 2021-2024 och det är därmed inte känt i nuläget i vilken utsträckning universitetet 
kommer erhålla ett ökat forskningsanslag framöver. 


Lunds universitet får 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. 


Universitetets prioriteringar 


Nya forskningsmedel för 2021 och framåt kommer att presenteras i höstens 
budgetproposition. 
 
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. 2021 avsätts 35 mnkr för strategiska forskningssatsningar. Dessa medel ska i 
första hand användas till fakultetsövergripande satsningar, men kan också användas till 
ledarskapsutveckling.  


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 även 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 2021–2024. 


MAX IV:s 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 och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 75 mnkr i ett 
femårigt projekt för utbyggnad av datalagringskapacitet vid MAX IV.  


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 som avsätts under riktade ändamål. MedMAX är ett planerat strålrör särskilt designat 
för medicinsk forskning som ska finansieras med 10 mnkr av universitetsgemensamma 
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medel. Sammanlagt 5 mnkr är avsatta under åren 2014 till 2018 och ytterligare medel kommer 
att avsättas när designarbetet påbörjas. 


Universitetet tilldelar MAX IV 83 133 tkr för 2021 avseende fas 1 projektet, driftsfinansieringen 
och den lärosätesgemensamma överenskommelsen (plus viss plo-uppräkning). 


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 mnkr. 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 2021 
avsätts 55 mnkr 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 samverkansinitiativ och för 2019 till och med 2021 ökades avsättningen med 5 mnkr. Den 
ytterligare satsningen på 5 mnkr ligger kvar till och med 2024. Därutöver avsätts 5 mnkr 
årligen för åren 2021 till och med 2024 för forskningsprojekt inom ramen för 
samverkansinitiativen. Samverkansrådet definierar på vilket sätt de gemensamma medlen 
ska användas och vilka projekt som bör premieras samt bereder förslag och föreslår rektor 
hur dessa medel ska fördelas. Den ökade satsningen på 5 mnkr till samverkansinitiativ och 
de 5 mnkr för forskningsprojekt ska utvärderas senast februari 2024.  


Medel för arbete med jämställdhet och likabehandling 
Universitetet arbetar mot diskriminering och för jämställdhet och likabehandling. För att stärka 
arbetet avsätts 8 mnkr 2021, 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 åtta sådana miljöer och för sex 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 2021 anges 
i regleringsbrevet och i denna resursfördelning beräknas medlen uppgå till 189 mnkr varav 
32 mnkr ska fördelas vidare till medverkande lärosäten.  


För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av de strategiska 
forskningsområdena lyfts årligen tre procent av anslaget för övergripande satsningar. 
Avsättningen avser de åtta 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 2021 
är den beräknade avsättningen 4,7 mnkr från de åtta SFO-miljöer som universitetet 
koordinerar. På uppdrag av vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur bereder 
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Sektionen Forskning, samverkan och innovation dessa medel och föreslår rektor hur de ska 
fördelas. När SFO-medel fördelas ut 2021 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 2021. 


Eventuella kostnader för dator och datorhall under kommande år. 


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 årligen som tilldelas LTH 
riktat till LUNARC. Om universitetets verkliga åtagande avviker från det uppskattade ska detta 
regleras med LTH i efterhand.  


LINXS 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 LINXS, 2 mnkr årligen. Verksamheten ska utvärderas senast april 2021.  


Lunds universitet är fullvärdig medlem i EIT Food och avsätter årligen 1 mnkr till ett sekretariat 
på LTH och 1 mnkr inom universitetets avsättning till medlemsavgifter. Universitetet är också 
associerad partner i EIT Climate KIC och avsätter årligen 1 875 tkr till ett sekretariat på 
Naturvetenskapliga fakulteten och 125 tkr inom universitetets avsättning till medlemsavgifter. 
Även fakulteterna bidrar med finansiering till EIT Food och Climate KIC och inom gemensam 
förvaltning finansieras en central stödfunktion. Den gemensamma finansieringen sträcker sig 
till och med 2024 och därefter ska en utvärdering av verksamheten ligga till grund för dess 
fortsatta finansiering. Utvärderingen ska genomföras 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 2021 i 
grundfinansiering till LU Futura.  


En forskarskola kopplad till ämneslärarutbildningen initierades under 2017 och tilldelades då 
1 mnkr. För perioden 2018 – 2020 tilldelades forskarskolan 2 mnkr årligen och för 2021 
tilldelas 2 130 tkr varav HT erhåller 1 600 tkr och N 530 tkr. En utvärdering kommer att ske 
av forskarskolan.    


En universitetsgemensam resurs för internationaliseringssatsningar skapades 2017. Från 
forskningen avsätts 2 mnkr 2021, och lika mycket sätts av från utbildningen. Internationella 
rådet föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas. Inför resursfördelningen 2021 skulle en 
översyn av modellen som används för att fördela medlen göras, men med anledning av 
coronapandemin behålls nuvarande modell och den aktuella fördelningen 2021 fryses till och 
med 2023.  


Europeiska forskningsrådet (ERC) utlyser individuella forskningsbidrag som stödjer 
nydanande forskning för unga forskare inom samtliga vetenskapsområden. 400 tkr anslås 
2021 för att stimulera och underlätta för ansökningar till ERC.  


För hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon Village avsätts 2,2 mnkr 
för 2021. Därefter återstår 3,3 mnkr att finansiera för 2022 och 2023. 
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Arbetet med Horisont Europa får 2 mnkr för 2021. Hur dessa medel ska fördelas bereds av 
sektionen FSI och tilldelas forskare och forskargrupper som söker bidrag inom ramen för EU:s 
forskningsprogram. 


För akademiska högtider avsätts 2,7 mnkr för 2021 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 rankningskompetens. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna erhåller sedan 2018 en tidsbegränsad finansiering 
av ökade kostnader som uppstod i samband med en organisatorisk flytt av personal. HT 
erhåller 1 650 tkr för detta ändamål 2021. 


Repatrieringskostnader avseende avgående universitets- och fakultetsledningar uppskattas 
till 2,5 mnkr för 2021 och framåt. Därutöver avsätts 2,5 mnkr inom universitetsgemensamma 
kostnader. En mer exakt beräkning kommer att göras inför resursfördelningen 2022 när det 
står klart vilka personer som erhåller repatriering.   


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 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.  


Universitetet har tidigare beslutat att avsätta gemensamma forskningsmedel för att under fem 
år samfinansiera forskare som från och med 2019 utnämns till Wallenberg Academy Fellows. 
För detta ändamål avsätts 2021 3 mnkr. Avsättningen därefter bestäms av hur många 
forskare som ska erhålla denna samfinansiering. 


Den årliga ersättning för avskrivningskostnader som N erhöll inom ramen i samband med 
inflyttning i Biologicentrum upphör från och med 2021.   


Sammanfattning fördelning av forskningsanslaget 


Av forskningsanslaget för 2021 fördelas 1 982 mnkr till fakulteterna och 217 mnkr avsätts till 
riktade ändamål, resterande 162 mnkr avsätts till LUKOM, USV, UB och MAX IV, se figur 14. 
De medel som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 15. 


Total tilldelning för år 2021 är 2 361 mnkr. 


Figur 14 Fördelning av forskningsanslaget 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
88 275 45 39 439 426 487 182 22 32 83 25
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Figur 15  Fakulteternas andel av forskningsanslaget 2021 


 
 


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2021 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2022 och 2023 framgår av bilaga 3. Avsättningar till riktade 
ändamål sammanfattas i bilaga 5. 


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 2019 uppgick universitetets budgeterade kostnad för stödverksamheten till 17 
procent för forskning och 31 procent för utbildning av universitetets totala kostnader året 
innan. SUHF tar varje år fram statistik över storleken på stödverksamhetens kostnader och 
för år 2019 visar statistiken att universitetet ligger något lägre än övriga jämförbara lärosäten 
och lägre än snittet för samtliga lärosäten (19,8 procent för forskning och 31,7 procent för 
utbildning). 


Universitetet har stödverksamhet på olika nivåer, universitetsnivå, fakultetsnivå, 
institutionsnivå och på vissa institutioner på avdelningsnivå. Figur 16 visar universitetets totala 
kostnad 2019 fördelad på utbildning och forskning samt den andel som utgör kostnad för 
stödverksamheten (budget 2020) totalt inom universitetet. De gröna 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 


 
 
De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamheten 2021 budgeteras till 723 
mnkr och fördelar sig på olika ändamål enligt figur 17. Fördelningen per fakultet redovisas i 
bilaga 7 (ännu ej tillgänglig). 


Figur 17 Universitetsgemensamma kostnaders innehåll (mnkr) 


 
 
Kostnaderna fördelar sig procentuellt på olika ändamål enligt figur 18. 
Summa 697 
Figur 18 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten fördelade på ändamål 


 
 
Figur 19 visar storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna för 2021 och hur de 
utvecklats jämfört med 2020. För mer detaljerad information om de olika posterna, se bilaga 
6. Av totala kostnader på 723 mnkr fördelas 718 mnkr till fakulteterna och resterande 5 mnkr 


Specifikation universitetsgemensamma kostnader 2021 Belopp mnkr
Ledning och styrning 31
Universitetsbibliotek inkl E-media 121
Universitetsgemensamma avgifter och kostnader för vissa gemensamma 
ändamål 87
Bas-IT 85
Administrativa stödsystem 67
Gemensam förvaltning 297
Övriga personalkostnader 35
Summa 723
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finansieras genom att ett uttag görs på avgifts- och bidragsinkomster inom den gemensamma 
förvaltningen. 


Figur 19 Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2020-2021 


 
 
Till internrevisionen anvisas totalt 4,0 mnkr 2021 av de universitetsgemensamma 
kostnaderna. 


 


 


 


Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet 
Beslutade universitetsgemensamma kostnader 2020 697,0
Kostnadsökningar 2021 (utöver pris- och löneomräkning) 7,2
Ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 2021 7,7
Pris- och löneomräkning 2021 (plo 1,72 procent) 11,6
Universitetsgemensamma kostnader 2021 723,5
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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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Preliminär resursfördelning för 2021 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2021 års prisläge Plo 1,72% 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) 3 325 3 070 1 459 2 528 10 236 6 612 2 257 6 270 85 35 842
Sommarkurser 6 160 6 160
EUGLOH 2 500 2 500
Fakultetsövergripande utbildningar 2 200 2 200
Förändrade uppdrag enl BP 18 7 829 2 577 10 406
Campus Helsingborg, nya utbildningar 840 1 000 160 2 000
Svenska som främmande språk, särskilt uppdrag -1 333 -1 333
Poster som inte ingår i ordinarie utbildningsuppdrag
Ämneslärarutbildningen 27 499 1 836 6 435 6 600 42 370
Svenska som främmande språk, särskilt uppdrag 1 333 1 333
Svenska för inresande stud, särskilt uppdrag 6 393 6 393
Gemensam finansiering
LUKOM, UB 19 370 6 931 26 301
LUKOM, stimulansmedel samverkan 556 556
Medel till UN 7 000 7 000
HT, AHU, bokmässa, jiddisch 9 459 9 459
N, resurscentrum fysik 300 300
Resor och merkostnader för Campus Helsingborg 240 228 1 650 2 166 4 284
Kvalitetsförstärkning SAS-kurser 128 1 181 38 19 19 413 1 798
Stimulansmedel internationalisering, 2020 års fördelning 1 603 1 237 527 125 2 076 524 1 017 1 783 108 2 000 11 000
Riktade ändamål, resterande 33 756 33 756
Gem finansiering från fakultet/motsv -6 734 -7 379 -2 954 -5 183 -21 027 -13 480 -4 792 -12 734 -173 0 -74 454
Summa utbildningsanslag 191 620 220 204 84 095 146 278 596 712 380 655 136 467 363 454 4 980 19 926 6 931 60 376 2 211 698
Särskilda medel anslag 2:65 1 492 3 250 1 000 5 742
Kulturskolekliv anslag 2:64 4 631 4 631
Summa tilldelning 2021 191 620 220 204 84 095 150 909 596 712 380 655 137 959 363 454 4 980 23 176 6 931 61 376 2 222 071







Preliminär resursfördelning för 2021 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2021-års prisläge Plo 1,72% 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
Pris- och löneomräkning (plo) 1 470 4 567 761 659 6 826 5 793 7 787 2 742 321 544 929 382 32 781
Samfinansiering WAF 3 000 3 000
SNIC 2020-2022 3 500 3 500
LINXS 2020,2021 2 000 2 000
EIT Food 2020-2024 1 000 1 000
EIT Climate KIC 2020-2024 1 875 1 875
Repatrieringskostnad 2 500 2 500
Forskning inom ramen för samverkansinitiativen 5 000 5 000
Agardhianum, ökad lokalkostnad 600 600
Campus Helsingborg, stimulans sammanflätning 318 225 20 1 240 3 197 5 000
Campus Helsingborg, stimulans nya utbildningar 1 020 996 88 2 897 5 000
LUCSUS, förstärkning 2019-2021 800 800
UB, avskrivn.kostnad magasinering tom 2028 1 750 1 750
Ersättning för avskrivningskostnader upphör Dnr LS 2010/475 -4 000 -4 000
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 29 216 82 212 25 906 12 984 4 649 154 968
Pris- och löneomräkning (plo) 503 1 414 446 223 80 2 666
SFO-medel för vidareförmedling (inkl plo) 31 550 31 550
Tidsbegränsad finansiering ökade kostnader 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 80 552 80 552
Summa forskningsanslag 87 969 274 645 45 208 39 006 439 244 426 204 487 279 182 278 21 959 32 772 83 113 24 339 217 331 2 361 350
Analysverksamhet enl anslag 1:23 4 913 4 913
Summa tilldelning 92 882 274 645 45 208 39 006 439 244 426 204 487 279 182 278 21 959 32 772 83 113 24 339 217 331 2 366 263







Bilaga 4


Utbildningsmedel till riktade ändamål 2021 Belopp (tkr) Överförs till


Basmedel till utbildningsnämnden   200 *
Student och 
utbildning


EUGLOH 2 500 LU gemensamt
Fakultetsövergr utbildningar 2 200 LU gemensamt
Kungshuset och universitetshuset, fortsatt utveckling 300 * Kommunikation
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 6 756 * LU gemensamt
Styrelsen Campus Helsingborg 160 LU gemensamt
Universitetsgemensamma medlemsavgifter 1 500 * LU gemensamt
Ej fördelade medel till sommarkurser 6 160 LU gemensamt
Ej fördelade medel till ämneslärarutbildningen 6 600 LU gemensamt
Totalt 60 376


* Beloppet ingår i posten Riktade ändamål, resterande, totalt 33 756 tkr i bilaga 2







Bilaga 5


Forskningsmedel till riktade ändamål 2021 Belopp (tkr) Överförs till
Akademiska högtider 2 700 * Kommunikation
Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende
strategiska forskningsområden (SFO)


4 729 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
Forskning inom ramen för samverkansinitiativen 5 000 LU gemensamt
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


Kungshuset och universitetshuset, fortsatt utveckling 700 * Kommunikation
Lokalfonden 11 000 * LU gemensamt
Medel för arbete med jämställdhet och likabehandling 8 000 * LU gemensamt
Repatriering 2 500 LU gemensamt
Samarbeten och samverkan 15 000 * LU gemensamt
Samfinansiering WAF 3 000 LU gemensamt
Samverkan, riskanalys och rankning 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 1 052 * LU gemensamt
Universitetsgemensamma medlemsavgifter 2 700 * LU gemensamt
Verksamhet inom ramen för SND 1 000 * Projektkontoret
Vidareförmedling av medel för strategiska forskningsområden 
(SFO) till  medverkande lärosäten   31 550 LU gemensamt


Totalt 217 331
* Beloppet ingår i posten Riktade ändamål, resterande, totalt 80 552 tkr i bilaga 3







Bilaga 6


Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2021-2020 Belopp (tkr)
Kostnadsökningar


E-media prisökning 1 800
Bas-it (valutaeffekter, it-säkerhet med mera) 4 500
Administrativa system - ökad licenskostnad Lucris 900
Summa kostnadsökningar 7 200


Ökat handläggningsbehov
Konsekven projekt Tellus, hantering av sexuella trakasserier och 
kränkningar (Arbetsrätt, HR, Student och Utbildning) 1 300
Konsekvens projekt Validering reell kompetens 1 000
Intern kommunikation 1 600
Konsekvens tidigare beslut: stöd till verksamhet inom KIC:ar, 
datahanteringsplaner 900
Hantering av kollektivavtal/lönebildning 900
Satsning på internationell webb och forskningsinnehåll på webben 2 000
Summa ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 7 700


Totalt 14 900
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Styrelsen 


Utseende av ledamöter i riskutskottet 


Bakgrund 
Riskutskottet ska enligt sin arbetsordning bestå av rektor eller prorektor samt 3–4 
ledamöter, varav två ledamöter ska vara universitetsstyrelsens ordförande och en 
studentrepresentant. Riskutskottet har dock normalt fem ledamöter varav en 
studentrepresentant. Denna sammansättning bedöms som väl fungerande. 


Mandatperioden i riskutskottet för nuvarande ledamot Annika Winsth har löpt till 
och med 30 april 2020. Riskutskottet föreslår att mandatperioden för Annika 
Winsth förlängs till och med den 30 april 2023. 


Mandatperioden i riskutskottet för ledamoten Anne L´Huillier löpte till och med 30 
april 2020. Riskutskotteet föreslår att Lars Dahlin utses som ny ledamot i 
riskutskottet från och med 1 maj 2020 till och med 30 april 2023. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


att utse Annika Winsth som ledamot i riskutskottet för perioden 1 maj 2020 till och 
med 30 april 2023. 


att utse Lars Dahlin som ledamot i riskutskottet för perioden 1 maj 2020 till och 
med 30 april 2023. 


2020-06-12 


1 


Dnr STYR 2020/890 


Förslag till Beslut 
Bilaga 8








Rektors information US 2020-06-12


LU och Lärosäten Syd, värdar på seminarium i Bryssel 3 dec


Digital rektorsuppvaktning inspelad i Botaniska trädgården 27 maj


Bilaga 22 a







AD-domen 
• Personalansvarsnämnden vid LU beslutade enhälligt att 


avskilja en forskare från anställning p g a att forskaren genom 
grov oaktsamhet i ena studien och genom uppsåt i den andra 
hade handlat på ett sätt som lett till falska eller förvrängda 
forskningsresultat


• AD har i dom beslutat att det inte fanns grund för avsked


• LU valt att tillämpa §39 i LAS som gäller för arbetsgivare som 
vägrar rätta sig efter att domstol har ogiltigförklarat en 
uppsägning eller avskedande


• Debatt har förts i både Sydsvenskan och Svenska Dagbladet







RQ20 


• Mötena med de 32 ämnespanelerna ägde rum digitalt i maj
• Träffade 161 forskningsområden (600-800 personer) 
• Inte samma sak som fysiska möten, men överlag fungerande. 


Mycket pålästa rådgivare
• Två rapporter har redan inkommit från ämnespaneler 
• Fysiska möten med de fem transversella panelerna 


(infrastruktur, rekrytering, stora/breda forskningsområden, 
ledarskap/organisation samt samverkan) planeras från 
september till början av november


• Slutrapport är framskjuten från september till december







Tellus – stödfunktion införs


• Det forskningsbaserade projektet, Tellus, kommer att lämna 
slutrapport innan sommaren


• Inrättar stödfunktion för att säkerställa professionell hantering 
av ärenden och ett effektivt förebyggande arbete mot sexuella 
trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling


• Stödfunktionen: ett team som kan ge professionellt stöd åt 
fakulteterna


• Teamet består av kompetens inom juridik, HR och 
studentspecifika frågor







LU:s första digitala prefektmöte


• Prefektmöte hålls en gång per termin
-tänkt att fungera som en universitetsgemensam mötesplats för 
diskussion av aktuella frågor 


• Ovanligt högt deltagande den 27 maj – fler än när vi träffas 
fysiskt


• På dagordningen:
-Resursfördelning inför 2021
-Lunds universitets verksamhet under Coronapandemin
-Vad prefekter bör tänka på när medarbetare arbetar hemifrån 
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E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i tets ledningens kansl i  
Utredare Anna Åkesson 


Förteckning över rektors beslut fattade under perioden 
2020-03-27 – 2020-05-14 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Yttrande rörande överklagan av rektorsbeslut om
påtalat jäv i samband med utredning av avvikelser
från god forskningssed


2020-03-30 


2. Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av
coronaviruset


2020-03-30 


3. Yttrande över promemorian Kompletterande
bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade
kungariket och EU


2020-04-02 


4. Förnyad anställning som gästprofessor i skatterätt 2020-04-02 


5. Extra fördelning av stipendiemedel för
avgiftsbetalande studenter 2020-2021


2020-04-02 


6. Antal ledamöter i Juridiska fakultetsstyrelsen
fr.o.m. 2021 och tillsvidare


2020-04-02 


7. Ändrad form för antagningsprov höstterminen
2020


2020-04-02 


8. Antagningsprov Ämneslärarutbildningen i musik 2020-04-02 


9. Arkitektprovet 2020 2020-04-02 


10. Anvisning av universitetsgemensamma medel för
att stimulera systematiskt förebyggande arbete mot
diskriminering och för lika villkor


2020-04-02 


11. Arkitektprovet - Inställt prov 2020 med anledning
av Covid-19


2020-04-02 


2020-05-18 


1 PM 
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12.  Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av 
coronaviruset 


2020-04-02 


13.  Allmänna råd om tillämpning av beslut mot 
bakgrund av pågående utbrott av coronaviruset, 
STYR 2020/251 


2020-04-02 


14.  Framskjuten doktorspromotion vårterminen 2020 2020-04-02 


15.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
klinisk psykologi 


2020-04-08 


16.  Utseende av ordförande och ledamöter i Lunds 
universitets kommitté för upprepad etisk 
granskning av forskningsprojekt finansierade av 
amerikanska federala finansiärer 


2020-04-08 


17.  Avlyft av myndighetskapital för 2019 till 
universitetsgemensam nivå 


2020-04-08 


18.  Möjlighet till förlängning av vårterminen 2020 2020-04-08 


19.  Överlämnande av anspråk på ersättning gentemot 
Lunds universitet 


2020-04-08 


20.  Yttrande över betänkandet Anpassningar till EUs 
förordningar om medicinteknik – del 2 


2020-04-08 


21.  Misstänkt avvikelse från god forskningssed 2020-04-16 


22.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
kirurgi 


2020-04-16 


23.  Angående remiss över betänkandet Hållbar 
slamhantering  


2020-04-20 


24.  Angående remiss över promemorian Elcertifikat 
stoppregel och kontrollstation 2019 


2020-04-20 


25.  Angående remiss över Betänkandet Sverige och 
bankunionen 


2020-04-20 


26.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
elektronikkonstruktion 


2020-04-23 


27.  Universitetsgemensamma medel för anställning av 
gästprofessorer av underrepresenterat kön 2020 - 
2024 


2020-04-23 


28.  Prognos över beräknat utfall för anslaget till 
utbildning 2020-2023 


2020-04-23 
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29.  Yttrande över Regional kulturplan för Skåne 2021-
2024 


2020-04-24 


30.  Yttrande över Vinnovas rapport beträffande 
Uppdrag att föreslå organisation för en nationell 
teknikparksfunktion i anslutning till ESS och 
MAX IV 


2020-04-24 


31.  Yttrande över betänkandet Mer biogas! För ett 
hållbart Sverige 


2020-04-30 


32.  Yttrande över betänkandet Idéburen välfärd 2020-04-30 


33.  Information om ledig anställning som profressor i 
endokrinologi förenad med anställning som 
specialistläkare/överläkare 


2020-04-30 


34.  Förnyad anställning av adjungerad professor i 
reglerteknik 


2020-04-30 


35.  Information om ledig anställning som professor i 
socialantropologi  


2020-04-30 


36.  Uppdrag att koordinera utvecklingen av 
fakultetsövergripande utbildningar 


2020-04-30 


37.  Uppdrag att koordinera utveckling av utbildning 
inom Artificiell Intelligens (AI)  


2020-04-30 


38.  Finansiering av administrativt stöd till 
utvecklingsfrågor inom artificiell intelligens 2020 
- 2021  


2020-04-30 


39.  Universitetets medlemskap i BioInnovation 2020  2020-04-30 


40.  Anvisning av medel för anordnande av 
kompletterande utbildningar vårterminen 2020 


2020-04-30 


41.  Anvisning av medel avseende 
avskrivningskostnader på Medicon Village 


2020-04-30 


42.  Yttrande rörande komplettering till tidigare sänd 
underrättelse avseende överklagan av rektorsbeslut 
om påtalat jäv 


2020-04-30 


43.  Begäran om ändring/rättelse av Lunds universitets 
beslut om oredlighet i forskning och om ett möte 


2020-05-04 


44.  Föreskrifter för transport av farligt gods 2020-05-07 


45.  Anvisning av utbildningsmedel till temporära 
hyreskostnader för internationella studentbostäder 


2020-05-07 
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46.  Utseende av ledamot till styrelsen för AF Borgen 
AB 


2020-05-07 


47.  Misstänkt avvikelse från god forskningssed 2020-05-07 


48.  Delegation från rektor gällande rätten att besluta 
om överlämning av ärenden till Nämnden för 
prövning av oredlighet i forskning 


2020-05-07 


49.  Yttrande över delbetänkandet En begriplig och 
trygg 
sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 
2020:6) 


2020-05-07 


50.  Angående remiss över lT-standarder för lärande 2020-05-12 


51.  Angående remiss över lT-standarder för lärande - 
standardförslag ISO/DIS 23126 


2020-05-12 


52.  Yttrande över betänkandet Modernare byggregler - 
förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 
2019:68) 


2020-05-14 


53.  Yttrande över promemorian Fortsatt giltighet av 
lagen (2013:794) om vissa register för forskning 
om vad arv och miljö betyder för människors hälsa 
(U2020/00665/F) 


2020-05-14 


54.  Utseende av styrelse för Odeum vid Lunds 
universitet 


2020-05-14 


55.  Anvisning av ytterligare medel till sommarkurser 
2020 


2020-05-14 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2020-03-27 – 2020-05-14 
 


1.  Remittering av Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter 
(SOU 2020:16). Svar till Justitiedepartementet senast 2020-07-01. 
 


2.  God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem SOU 2020:19. Svar till Socialdepartementet senast 
2020-08-31. 
 


3.  Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. 
Svar Boverket till senast 2020-07-24. 
 


4.  Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk 
inriktning SOU 2020:23. Svar till Socialdepartementet senast 2020-08-
10. 
 


5.  Promemoria om stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen 
covid-19. Svar till Finansdepartementet senast 2020-05-08. 
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6.  Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och 


tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2020-09-01. 
 


7.  M2020-00226-Ke Framtidens kemikaliekontroll (SOU 2019:45). Svar till 
Miljödepartementet senast 2020-05-29. 
 


8.  Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av 
resolutionsregelverket. Svar till Finansdepartementet senast 2020-08-03. 
 


9.  Nya föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll. Svar 
till Jordbruksverket senast 2020-06-11. 
 


 





