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Vetenskapsrådets
”Stora utlysningen”
UTFALL BESLUTSÅREN 2009 - 2014


VR:s stora utlysning 2010-2014 – Alla områden utom 
forskningsinfrastruktur
Andel av beviljade medel inom utlysningen (%)
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VR:s stora utlysning 2009-2014 – Medicin och hälsa
Andel av beviljade medel inom utlysningen (%)
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VR:s stora utlysning 2009-2014 – Naturvetenskap och teknikvetenskap
Andel av beviljade medel inom utlysningen (%)
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VR:s stora utlysning 2009-2014 - Humaniora och Samhällsvetenskap
Andel av beviljade medel inom utlysningen (%)
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Exempel på utfall, icke-statliga finansiärers utlysningar 2014 (2013 års 
utfall inom parentes).


Finansiär - Utlysning Totalt beviljat belopp 
(mkr)


Varav beviljat Lunds 
universitet (mkr)


Lunds universitets 
andel av beviljade
medel


KAW – Projekt 804,6
(770)


178,7
(143)


22,2 %
(18,6 %)


Cancerfonden 369
(356)


63
(60)


17,1 %
(16,9 %)


RJ - Ordinarie 
utlysning


300,1
(284,4)


100,2
(35,7)


33,4 %
(12,5 %)


- varav
forskningsinitiering


1,1
(16)


-
(1,8)


-
(11,2 %)


- varav infrastruktur
för forskning


37,5
(30,1)


5,0
(12,2)


13,4 %
(40,7 %)


- varav projekt 165,3
(129,5)


24,9
(21,6)


15,1 %
(16,7 %)


- varav program 96,3
(108,9)


70,3
(-)


73 %
(-)
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FORTE projekt – andel (%) av beviljade medel år 2013 och 2014
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Rektor  


Justering av resursfördelningen avseende universitets-
gemensamma strategiska medel 2014 
Resursfördelningen för Lunds universitet beslutas årligen av universitetsstyrelsen. 
Där anges universitetets ekonomiska ramar för det kommande verksamhetsåret. 
Universitetsstyrelsen fattade beslut om resursfördelningen för 2014 den 10 oktober 
2013 och tog ett kompetterande beslut den 2 februari 2014. I följande föreslås en 
justering av resursfördelningen för 2014. 


Förslaget till beslut är förhandlat enligt MBL 11 § 2014-09-02. De fackliga 
organisationerna förklarade sig oeniga i frågan. 


Ökat behov av universitetsgemensamma strategiska medel 
Lunds universitet verksamhetsvolym växer och börjar närma sig 8 miljarder 
kronor. Universitetet har sammantaget en god ekonomi med ett myndighetskapital 
på totalt 1,6 miljarder kronor och oförbrukade bidrag på drygt 3 miljarder kronor. 
Universitetets växande andel externa bidrag innebär dock ett ökat behov av 
samfinansiering och en allt större ekonomisk utmaning för de enskilda fakulteterna 
såväl som för lärosätet som helhet. 


Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med visionen att vara ett universitet i 
världsklass kräver gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande 
satsningar. För att bygga nya strategiska forskningsmiljöer och hantera långsiktiga 
satsningar krävs tillgängliga medel på fakultetsnivå såväl som på 
universitetsgemensam nivå. Att vara en stor och komplex myndighet innebär också 
att olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist 
ständigt uppstår. 


När nya statliga forskningsanslag i huvudsak används till att bygga upp våra stora 
forskningsanläggningar och mycket lite nya medel tillförts grundutbildningen har 
pressen ökat på de universitetsgemensamma medlen. Inte minst har trycket på 
rektors strategiska forskningsmedel ökat markant under de senaste åren. 


I bifogad tabell redovisas hur rektors strategiska forskningsmedel för 2014 har 
använts fram till utgången av september. Där framgår att anvisade strategiska 
forskningsmedel 2014 är förbrukade. Sammanlagt har närmare 69 mnkr fördelats 
under perioden. Rektors strategiska medel är alltså överutnyttjade med knappt 14 
mnkr. 


2014-10-29 


Universitetsstyrelsen 


1 Bilaga § 64 a
Dnr LS 2013/142 


Förslag till beslut 
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Det finns behov av ytterligare strategiska satsningar under 2014 från 
universitetsgemensamma medel. För ett antal åtaganden, satsningar och 
samfinansieringsprojekt pågår diskussioner som ännu inte är avslutade. Merparten 
av dessa är på olika sätt direkt kopplade till tidigare beslut och kan svårligen väljas 
bort, andra handlar om viktiga samfinansieringsprojekt. Sammantaget finns ett 
behov av ytterligare finansiering med ca 26 mnkr 2014. Tillsammans med 
överutnyttjandet på knappt 14 mnkr ger detta ett underbalanseringsbehov på 40 
mnkr. 
 
En möjlig finansiering av det ökade behovet av gemensamma forskningssatsningar, 
samfinansiering och forskningsinfrastruktur är att använda en del av universitetets 
myndighetskapital. Detta har diskuterats i rektors ledningsråd men bedöms som en 
mindre lämplig väg eftersom myndighetskapitalet för forskning till övervägande 
del finns hos enskilda forskare eller forskargrupper. 
 
Återbalansering 
Universitetet sålde sina aktier i Ideon AB år 2009. Reavinsten från försäljningen, 
som uppgick till 120 mnkr, fick inte behållas av universitetet utan inlevererades till 
statskassan. Samtidigt beslutades om ett anslag till universitetet på 120 mnkr som 
endast fick användas till att finansiera ESS. ESS-konsortiets verksamhet bedrevs 
inledningsvis inom myndigheten Lunds universitet och överfördes 2010 till ett 
nybildat svenskt-danskt bolag. Universitetet fick disponera 38 mnkr av anslaget på 
120 mnkr för kostnader under tiden som verksamheten bedrevs inom universitetet. 
Resterande belopp på anslaget, 82 mnkr, får endast disponeras efter särskilt beslut 
av regeringen. Universitetet menar att dessa miljoner bör tillföras Lunds universitet 
och avräknas från åtagandet att betala 550 mnkr till ESS. 
 
De medel som finns på universitetets räntekonto i Riksgälden ger en årlig 
ränteavkastning. Räntan följer Riksbankens reporänta. För 2013 var universitetets 
räntenetto 64 mnkr, 2014 var det 40 mnkr och för 2015 blir det 28 mnkr. När 
reporäntan åter stiger kommer även räntenettot för universitetet att öka.  
 
Den föreslagna underbalanseringen kan återbalanseras om vinsten för försäljningen 
av Ideon AB görs tillgänglig för universitetet eller genom framtida avsättningar 
från räntenettot. Inget av dessa två alternativ påverkar rådande tilldelning till 
fakulteterna. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar: 
 


- att öka de universitetsgemensamma strategiska resurserna innevarande år 
(2014) genom en underbalansering med upp till 40 mnkr, 
 


- att föreslagen underbalansering återbalanseras genom vinsten för 
försäljningen av Ideon AB eller genom framtida avsättningar från 
räntenettot. 







Rektors strategiska forskningsmedel (tkr)
Beslutade medel för 2014
Uppdaterad 1 oktober 2014


2014 2015 2016


Myndighetskapital  från föregående år -  -  -  
Anslagsmedel enlig US beslut 35 000   35 000   35 000  
Ytterligare tilldelning 20 000  
SUMMA att disponera 55 000  


Fakultet/sektion 2014 2015 2016
EHL, Wallenberg Scholars 2010 507  
EHL, Centrum för Entreprenörskap 130  130   130   
EHL, Knut Wicksells Centrum 1 500  1 500   1 500  
EHL, Centrum för handelsforskning 500  500   500  
EHL, Linnémiljö 500  500   250  
delsumma fakultet EHL
HT, Centrum för arbetarhistoria 300   200   
HT, Bok- och biblioteksmässan 100  
HT, Wallenberg Scholars 2012 675  675   675   
HT, Linnémiljö 500  500   500   
HT, förstärkning till extern kommunikation inom etikområdet 129  
HT, italiensk ordbok 320  200   400  
delsumma fakulteterna HT
J, migrationsrätt 1 000  1 000   1 000  
delsumma fakultet J
K, seniorprofessor 565  
delsumma fakultet K
LTH, forskarutbildning 362  399   
LTH, gästprofessor 750  750   
LTH,  gästprofessor i fysik 130  170   175  
LTH, Wallenberg Scholars 2009 500   500   
LTH, logistikprojekt Helsingborg 2 000   3 000   
LTH, laserbaserad forskning -  1 350   1 350  
LTH, projektanslag Knut och Alice Wallenberg 2012 1 000   1 000   1 000  
LTH, forskningsinstitutet MAPCI 3 000   3 000   1 500  
LTH, Linnémiljöer 1 500   1 500   1 500  
LTH, Nationellt centrum för kollektivtrafik K2 333   3 000   3 000  
LTH, satsning matematikdidaktik 720  
LTH, universitetsportal vatten 100  
LTH, ansökan Wallenberg 200  
delsumma fakultet LTH
M, LBIC, universitetslektor, forskare/forskningsingenjörer 5 200  
M, nationell infrastruktur för biobanksverksamhet 500  
M, Tobiaspriset 320  
M, National Institute of Health forskningsprojekt 1 222  1 700   1 700   
M, doktorandanställning samt genomsekvensiering 734  734   
M, stöd Vårdalinstitutet 5 775  
M, professor i vårdvetenskap på Vårdalinstitutet 1 500  1 500   1 500   
M, lokalrenovering 404D Medicon Village 2 275  
M, strategiskt forskningsstöd till molekylärmedicin 500  500   
M, Linnémiljöer 2 000  2 000   2 000  
M, ekonomisk garanti Linnémiljön NRC -  -  3 500  
delsumma fakultet M
N, Wallenberg Schoolars 2011-2015 489   489   
N, Centre for animal movement Research 1 320   600   
N, forskarskolan  Imaging 290  290   290  
N, Linnémiljöer 1 500  1 500   1 250  
delsumma fakultet N
S, forskningsprojektet Bostad först 500  
S, ERC stimulansstöd 800  200   200  
delsumma fakultet S
Sektionen Externa relationer, Swedish Excellence Seminars, STINT 125  
Sektionen Externa relationer, Erasmus Mundus 1 270  
delsumma sektionen Externa relationer
Universitetsledningen, Mobile Heights 500  
Universitetsledningen, projektledare KIC livsmedel 520  
Universitetsledningen, rektors rådgivare 2 915  
Universitetsledningen, Euroscience Open Forum 2014, konferensstöd 100  
Universitetsledningen, ökad social sammanhållning o kulturell öppenhet 150  
Universitetsledningen, USI nätverk 300  
delsumma Universitetsledningen
USV, AFC forskningsprojekt functional food etapp 3 2 500  
USV, FFSC, etableringsstöd Medicon Village 1 200  
USV, CIRCLE, Transformation och tillväxt i innovationssystem etapp 2 3 000  3 000   1 500  
USV, LUCSUS Earth System Governance 1 000  
USV, SASNET ytterligare tilldelning 100  100   
USV, IIIEE Interreg projektet Urbans transitions 500  
USV, IIIEE universitetsportal hållbar utveckling 500  
USV, Centrum för samhällets resiliens 1 000  1 000   500  
USV, Linnémiljöer 1 000  1 000   750  
USV, Botaniska trädgården nytt kollektivavtal 95  
USV, utställning på LU historiska museum 150  
USV, Centrum för växtforskning 2 000  
delsumma Universitetets särskilda verksamheter
LU Open, LUSIC 1 000  
LU Open, CC Jobs 3 171  
LU Open, W4SG 100  
LU Innovation System, innovationssatsning LLSI 2 000  2 000   2 000  
delsumma sektion forskning, samverkan och innovation
Årets beslutade forskningssatsningar 68 850  36 487   28 670   
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Ledamöter 
Wallström, Margot  Ordförande 
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare 
Halth, Sofia Ordförande Allmänföreträdare  
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare     
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare  
Bäcklund, Ann-Katrin Docent Verksamhetsföreträdare  
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare  
Svantesson Sjöberg, Johan Doktorand  Studeranderepresentant  
Khalil, Omar Student  Studeranderepresentant  
Skoug, Cecilia  Student Studeranderepresentant 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 
 
Ledamot som ej deltagit i beslutet 
Eriksson, Per Rektor  
Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare 
 
§ Ärende 
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Bilagor 
Diarienummer 
 


 
55 Beslut om fastställande av kravprofil för prorektor 
 
  Kravprofil för prorektor  
  Bilaga § 55 
 
  Dnr STYR 2014/1 
   
 Universitetsstyrelsen beslutar fastställa kravprofil för prorektor i enlighet med bilaga § 55. 
   
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Margot Wallström    
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Övriga 
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56 Beslut om beslut om ordförande samt ny ledamot i beredningsgruppen för rekrytering av 
 rektor och prorektor 
 
  Dnr STYR 2014/1 
   
 Universitetsstyrelsen beslutar att Sofia Halth fr o m 2014-10-27 ingår i 
 beredningsgruppen för rekrytering av rektor och prorektor. Från samma tidpunkt utses Mats 
 Svegfors till ordförande för gruppen.    
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Sekt ionen Ekonomi  


E l isabeth Pupp 
 
 


Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september 2014 samt 
prognos för 2014 


 Lunds universitet visar per den 30 september 2014 ett överskott på 78 mnkr
fördelat på 46 mnkr inom utbildning och 32 mnkr inom forskning.
Redovisningen av löpande semesterkostnad har ökat resultatet med cirka 53
mnkr.


 Av överskottet på 78 mnkr utgör 17 mnkr ett positivt finansiellt resultat.
 I den prognos som är upprättad i samband med bokslutet redovisas ett


underskott för året på 87 mnkr (budget - 94 mnkr) fördelat på - 51 mnkr inom
utbildning (budget - 52 mnkr) och - 36 mnkr inom forskning (budget - 42
mnkr).


 Beräknat utgående myndighetskapital 2014 är 1 538 mnkr jämfört med
budgeterat 1 531 mnkr.


 Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas
bli cirka 170 mnkr över regeringens takbelopp för 2014 (så kallad
överproduktion).


 Externa bidragsinkomster fortsätter att öka och uppgår till 1 910 mnkr.
Oförbrukade bidrag (inkomna till Lunds universitet men ännu inte
ianspråktagna) uppgår till 3 267 mnkr, en ökning med 129 mnkr sedan
årsskiftet.


 En ökning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 61
heltidsekvivalenter till totalt 6 842 medarbetare.


Resultat per den 30 september 2014 
Lunds universitet redovisar per den 30 september 2014 ett överskott på 78 mnkr att 
jämföra med ett budgeterat underskott på 71 mnkr. Vid samma tidpunkt föregående 
år redovisades ett underskott på 13 mnkr. 


Utfall  Budget Avvikelse Utfall 
Resultat (mnkr) 2014-09-30  2014-09-30 mot budget 2013-09-30 
Intäkter 5 714 5 878 -164 5 460 
Kostnader 5 636 5 949 -313 5 473 
Resultat 78 -71 149 -13 


Budgeten redovisas i tolftedelar 


2014-10-28 
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 2 
Överskottet på 78 mnkr fördelar sig med 46 mnkr inom utbildning och 32 mnkr 
inom forskning. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande 
innebär per den 30 september en bokförd kostnadsreduktion som ökar resultatet 
med cirka 53 mnkr (48 mnkr 2013), och personalkostnaderna totalt har reducerats 
med cirka 78 mnkr. Denna effekt försvinner under fjärde kvartalet och kvarstår 
alltså inte vid årsskiftet. Det betyder att resultatet per 30 september skulle visa ett 
överskott på 25 mnkr (underskott 61 mnkr 2013) om hänsyn inte togs till denna 
post. 
 
Intäkterna per den 30 september visar på totalnivå endast mindre avvikelser jämfört 
med budget. På kostnadssidan visar personalkostnaderna ett utfall som är 115 mnkr 
lägre än budget vilket till stor del (78 mnkr) förklaras av kostnadsreduktionen för 
semesterlönekostnaderna. Övrig drift visar ett utfall som är 63 mnkr lägre än 
budget, medan övriga kostnadsslag endast visar mindre avvikelser jämfört med 
budget. Budgetavvikelsen för kostnaderna återfinns främst inom utbildning. 
 
I det totala överskottet på 78 mnkr ingår ett finansiellt överskott på 17 mnkr vilket 
är 7 mnkr lägre än budgeterat.  
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


Resultat per   Utfall  Budget Avvikelse Utfall 
verksamhetsgren 
(mnkr) 2014-09-30  2014-09-30 mot budget 2013-09-30 


Utbildning 46 -39 85 -31 


Forskning 32 -32 64 18 


Totalt 78 -71 149 -13 
             


Budgeten redovisas i tolftedelar 


 
Resultatet för utbildning är ett överskott på 46 mnkr vilket är ett 85 mnkr högre 
resultat än budgeterat. En kostnadsreduktion för löpande semesterkostnad har 
påverkat resultatet inom utbildning med cirka 29  mnkr, denna post budgeteras 
inte. Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i oktober visar ett 
beräknat utfall som är cirka 170 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad 
överproduktion). Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal 
prestationer, och därför kan inte 2014 års överproduktion tillgodoräknas. Särskilda 
kvalitetshöjande satsningar görs med hjälp av myndighetskapitalet, och 
universitetet har också erhållit 35 mnkr i den kvalitetsbaserade resursfördelningen. 
Av dessa medel behålls 25 procent för universitetsgemensamma strategiska 
satsningar och 75 procent fördelas till de fakulteter som fått högsta betyg i 
Universitetskanslerämbetets utvärdering. 
 
Resultatet för forskning är ett överskott på 32 mnkr vilket är ett 64 mnkr högre 
resultat än budgeterat. En kostnadsreduktion för löpande semesterkostnader har 
påverkat resultatet inom forskningen med cirka 24 mnkr, denna post budgeteras 
inte.  
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Enligt regleringsbrevet för 2014 disponerar Lunds universitet ett särskilt 
forskningsanslag avseende internationell forskningsanläggning (ESS), men 
anslaget får endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen. Universitetet har 
ännu inte erhållit ett sådant beslut. Universitet har också avsatt 88 mnkr för 
finansiering av ESS, dessa medel har ännu inte blivit ianspråktagna. 
 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat inom utbildningen avviker mot budget främst på grund av att 
kvalitetsmedel och medel i form av ytterligare tilldelning ännu inte har tagits i 
anspråk. Detta märks till exempel hos den juridiska fakulteten som har erhållit 
närmare 9 mnkr i kvalitetsmedel. Inom LTH speglar resultatet också det sparbeting 
på 10 mnkr som ålagts institutionerna och de fakultetsgemensamma funktionerna. 
Inom medicinska fakulteten innehåller utfallet medel på 7 mnkr som beräknas bli 
utbetalda till Region Skåne under årets sista kvartal, men viss osäkerhet råder om 
denna post. Fakulteterna för humaniora och teologi visar avvikelse på grund av 
lägre kostnader. De tekniska kst visar en avvikelse inom projektkontoret och för att 
höstens avgifter avseende tredjelandsstudenter ännu inte har blivit utbetalda till 
fakulteterna. Här hanteras också särskilda bokslutstransaktioner som förklarar en 
del av avvikelsen. 
 
Även inom forskningen har fakulteternas resultat påverkats av medel för ytterligare 
tilldelning som ännu inte har tagits i anspråk. Därutöver förklaras LTH:s överskott 
inom forskningen av särskild resultatavräkning av tidigare periodiserade projekt 
(15 mnkr). Fakulteterna för humaniora och teologi har ökade bidragsintäkter som 
ytterligare förklaring till den positiva budgetavvikelsen, och USV redovisar lägre 
kostnader än planerat. MAX IV-laboratoriet visar ett större underskott än budget 
beroende på att överenskommelsen med Vetenskapsrådet justerats med lägre 
driftsbidrag 2014 och motsvarande högre 2015. Den gemensamma förvaltningen 
visar överskott bland annat för att medel avseende hela 2014 (eller senare) har 
erhållits, till exempel för systembyte av universitetets webb och för universitetets 
350-års jubileum. Sektionen Ekonomi inom gemensamma förvaltningen visar 
överskott som reserveras för projektet Ny Ekonomi. De tekniska kst visar en 
positiv budgetavvikelse eftersom medel har erhållits för att reglera kostnader för 
Medicon Village avseende 2013 och för att projektkontoret förbrukar medel i lägre 
takt än beräknat. Här hanteras också särskilda bokslutstransaktioner som förklarar 
en del av avvikelsen. 
 
Samtliga fakulteters resultat har påverkats av löpande semesterkostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 4 
Resultatet för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 
 


 
 
 
 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2014-09-30 2014-09-30 2013-09-30


LTH 39 -19 58 30 9


Natur -1 -11 10 5 -6


Juridik 14 -1 15 6 8


Samhällsvetenskap 8 -5 13 21 -13


EHL 17 -1 18 12 5


Medicin 17 -2 19 5 12


Konst, musik, teater 3 -7 10 7 -4


Humaniora, teologi 4 -25 29 7 -3


USV 11 -2 13 -4 15


LUKOM -1 0 -1 1 -2


MAX IV-laboratoriet 2 8 -6 3 -1


Campus HBG 1 0 1 1 0


Gemensam förvaltning 25 8 17 4 21


Tekniska kst -64 -94 30 -112 48


Övriga verksamheter    1) 3 -3 6 1 2


Justering 0 83 -83 0 0


Summa 78 -71 149 -13 91


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2014-09-30 2014-09-30 2013-09-30


LTH 7 -20 27 -1 8


Natur 7 -1 8 11 -4


Juridik 10 -1 11 2 8


Samhällsvetenskap 7 -1 8 24 -17


EHL 10 -1 11 11 -1


Medicin 20 -4 24 4 16


Konst, musik, teater 0 -5 5 6 -6


Humaniora, teologi 5 -5 10 13 -8


USV 4 3 1 3 1


LUKOM -1 0 -1 -1 0


MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0


Campus HBG 1 0 1 0 1


Gemensam förvaltning 3 2 1 -9 12


Tekniska kst -27 -43 16 -94 67


Övriga verksamheter    0 -4 4 0 0


Justering 0 41 -41 0 0


Summa 46 -39 85 -31 77
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den           
30 september 2014 uppgår till 1 910 mnkr, en ökning med 269 mnkr jämfört med 
samma period 2013 då inkomsterna uppgick till 1 641 mnkr. Största 
inkomstökningen jämfört med samma tidpunkt 2013 visar MAX IV-laboratoriet 
som ökat med 135 mnkr. 
 
Största bidragsinkomsterna för årets första nio månader visar medicinska fakultetet 
(662 mnkr), LTH (449 mnkr) naturvetenskapliga fakulteten (260 mnkr) samt MAX 
IV-laboratoriet (238 mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den                  
30 september 2014.  
 


 
 


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2014-09-30 2014-09-30 2013-09-30


LTH 32 1 31 31 1


Natur -8 -10 2 -6 -2


Juridik 4 0 4 4 0


Samhällsvetenskap 1 -4 5 -3 4


EHL 7 0 7 1 6


Medicin -3 2 -5 1 -4


Konst, musik, teater 3 -2 5 1 2


Humaniora, teologi -1 -20 19 -6 5


USV 7 -5 12 -7 14


LUKOM 0 0 0 2 -2


MAX IV-laboratoriet 2 8 -6 3 -1


Campus HBG 0 0 0 1 -1


Gemensam förvaltning 22 6 16 13 9


Tekniska kst -37 -51 14 -18 -19


Övriga verksamheter    3 1 2 1 2


Justering 0 42 -42 0 0


Summa 32 -32 64 18 14


Inkomster från de största finansiärerna (mnkr) Utfall Utfall


 2014-09-30 2013-09-30 Förändring


Vetenskapsrådet 660 596 64


EU 195 150 45


Vinnova 74 46 28


Formas 73 65 8


Statens energimyndighet 60 63 -3


Cancerfonden 52 47 5


Stft str.forskning (SSF) 50 63 -13


Knut & Alice Wallenbergs stft 49 20 29


Summa 1 213 1 050 163


Totala bidragsinkomster 1 910 1 641 269







 
 
 6 
Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som 
inte förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas 
som oförbrukade bidrag. Per den 30 september uppgår oförbrukade bidrag till         
3 267 mnkr, en ökning med 129 mnkr sedan årsskiftet och med 308 mnkr sedan   
30 september 2013. MAX IV-laboratoriet visar en kraftig ökning av de 
oförbrukade bidragen medan fakulteterna visar en stabil nivå.   
 


 
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt som heltidsekvivalenter (HTE) uppgår i september 2014 
till 6 842 vilket motsvarar en ökning med 61 HTE jämfört med december 2013. 
Den befattningskategori som ökat mest inom universitetet är annan undervisande 
och forskande personal som ökat med 43 HTE. Här ingår bland annat forskare (372 
HTE), forskningsingenjörer (221 HTE), biträdande forskare (120 HTE) och 
projektassistenter (104 HTE). Den administrativa personalen har ökat med 30 HTE 
varav sektionen Ekonomi inom den gemensamma förvaltningen har ökat med cirka 
10 HTE (tillfälligt anställda på grund av projektet Ny ekonomi samt full 
bemanning på Inköp och upphandling). Även teknisk personal visar en ökning som 
främst kan härledas till MAX IV-laboratoriet.  
 
Kategorin innehavare av doktorandtjänst visar liksom per 30 juni en minskning. 
Minskningen på totalt 21 HTE återfinns till allra största delen inom medicinska 
fakulteten där ett arbete nu har påbörjats med att analysera vad minskningen beror 
på. En tänkbar förklaring kan vara att den ökning som tidigare har skett på grund 
av att utbildningsbidrag som finansieringsform inte längre tillåts har avstannat.  
 
Antalet professor har minskat med 21 HTE varav cirka hälften av minskningen har 
skett inom medicinska fakulteten. En förklaring är pensionsavgångar som ersätts av 
deltidsanställningar som seniorprofessor. 
  
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell. Observera 
att Marie-Curie stipendiater inte längre ingår i rapporteringen vilken har minskat 
antalet heltidsekvivalenter per december 2013 med 22 stycken jämfört med tidigare 
rapportering. 
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Helårsprognos 2014 
Prognosen för 2014 visar ett underskott på 87 mnkr fördelat med 51 mnkr inom 
utbildning och 36 mnkr inom forskning att jämföra med ett budgeterat underskott 
på 94 mnkr fördelat på 52 mnkr inom utbildning och 42 mnkr inom forskning. 
Flera fakulteter har förbättrat sina prognoser jämfört med budget eftersom de har 
fått mer kvalitetsmedel och medel för senare fördelning än beräknat.  
 


 
 
I totalbudgeten gjordes en justering (förbättring) av resultatet inom utbildning på 
55 mnkr. Justeringen baserades till stor del på att kvalitetsmedel och medel för 
senare fördelning inte beräknades bli utnyttjade fullt ut av verksamheten under 
året. Eftersom flera fakulteter nu har inkluderat denna typ av medel i sin prognos är 
justeringen borttagen.  
  
Den justering (förbättring) som gjordes i totalbudgeten av resultatet inom forskning 
med 56 mnkr är borttagen eftersom de medel för senare fördelning som justeringen 
avsåg nu är medtagna i fakulteternas prognoser. Justeringen avsåg också en 
minskning av driftskostnaderna, motsvarande justering är inte gjord i prognosen.   
 
Lunds universitets finansiering av ESS under 2014 innebär en beräknad belastning 
på forskningsanslaget med 88 mnkr och inte de ursprungligen budgeterade 100 
mnkr. Förändringen på 12 mnkr har ökat anslagsmedlen i prognosen och 
resultatförbättringen visas inom tekniska kst som hanterar denna finansiering.  
Inom tekniska kst visas också en resultatförbättring eftersom interna obudgeterade 
medel har erhållits som ersättning för vissa kostnader för Medicon Village 
avseende 2013 och för att projektkontoret förbrukar medel i lägre takt än beräknat. 
I motsatt riktning går justeringen för finansiella intäkter, i prognosen är de 
nedjusterade till 25 mnkr jämfört med budgeterade 41 mnkr.  


Antal heltidsekvivalenter per   


anställningskategori 2014-09-30 2013-12-31 antal %


Innehavare av doktorandtjänst 1 542 1 563 -21 -1,3%


Meriteringsanställningar 321 334 -13 -3,9%


Gästlärare 1 2 -1 -50,0%


Lektor 844 827 17 2,1%


Professor 697 718 -21 -2,9%


Adjunkt 241 249 -8 -3,2%


Annan undervisande och forskande personal 911 868 43 5,0%


Administrativ personal 1 446 1 416 30 2,1%


Bibliotekspersonal 163 155 8 5,2%


Teknisk personal 676 649 27 4,2%


Summa 6 842 6 781 61 0,9%


Förändring


Prognos
per verksamhetsgren (mnkr) 2014 Utfall 2013 Förändring


Utbildning -51 -90 39


Forskning -36 13 -49


Totalt resultat -87 -77 -10
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En överenskommelse avseende driftsbidrag till MAX IV-laboratoriet 2014-2018 
har tidigare slutits med Vetenskapsrådet. Överenskommelsen har nu justerats och 
Vetenskapsrådet betalar 50 mnkr lägre driftsbidrag under 2014 kompenserat av 50 
mnkr högre bidrag 2015. Justeringen medför att MAX IV-laboratoriet visar en 
försämrad prognos jämfört med budget.  
 
LTH visar ett förbättrat utfall i prognosen som främst förklaras av ej planerade 
bidragsintäkter, resultatavräkning av tidigare periodiserade projekt samt ett 
sparbeting inom utbildningen. 
 
Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett förbättrat utfall i prognosen 
som, utöver ökade medel, förklaras av ökade bidragsintäkter och sänkta 
lokalkostnader till följd av att inflyttningen i LUX förskjutits en månad.  
 
Gemensam förvaltning visar i prognosen ett förbättrat resultat som förklaras av 
flera olika poster till exempel medel till universitetets 350-års jubileum och medel 
till nytt system för universitetets webb. 
 
Övriga verksamheter visar ett förbättrat resultat i prognosen eftersom kostnader för 
E-medel till Kungliga Biblioteket blivit lägre på grund av valutakursdifferens. 
  
Vid ett prognostiserat underskott på 87 mnkr kommer myndighetskapitalet per den 
31 december 2014 att uppgå till 1 538 mnkr.   
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå 
och uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 


Totalt Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2014 2014


LTH 0 -25 25


Natur -14 -15 1


Juridik 10 -1 11


Samhällsvetenskap -5 -7 2


EHL 5 -1 6


Medicin 12 -2 14


Konst, musik, teater -7 -10 3


Humaniora, teologi -14 -33 19


USV 2 -3 5


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet 2 11 -9


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 21 11 10


Tekniska kst -101 -126 25


Övriga verksamheter 1) 3 -4 7


Justering 0 111 -111


Summa -87 -94 7


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen


 och Universitetsbiblioteket.
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bedömningsrapport 


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2014 2014


LTH -12 -26 14


Natur 3 -2 5


Juridik 8 -1 9


Samhällsvetenskap -1 -2 1


EHL 3 -1 4


Medicin 4 -5 9


Konst, musik, teater -4 -7 3


Humaniora, teologi 1 -7 8


USV 7 4 3


LUKOM 0 0 0


MAX IV-laboratoriet 0 0 0


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 6 3 3


Tekniska kst -65 -57 -8


Övriga verksamheter -1 -6 5


Justering 0 55 -55


Summa -51 -52 1


Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2014 2014


LTH 12 1 11


Natur -17 -13 -4


Juridik 2 0 2


Samhällsvetenskap -4 -5 1


EHL 2 0 2


Medicin 8 3 5


Konst, musik, teater -3 -3 0


Humaniora, teologi -15 -26 11


USV -5 -7 2


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet 2 11 -9


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 15 8 7


Tekniska kst -36 -69 33


Övriga verksamheter 4 2 2


Justering 0 56 -56


Summa -36 -42 6







Bilaga 1


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 september 2014 Dnr V 2014/1699
(mnkr)


antal      30-
sept-14


antal       
31-dec-13


föränd. 
antal


förändr. 
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 542 1 563 -21 -1,3


Totalt 30-sep-14 30-sep-14 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012 Meriteringsanställningar 321 334 -13 -3,9
Intäkter Gästlärare 1 2 -1 -50,0
Anslag 3 155 3 152 3 0,1 4 203 4 215 4 215 4 215 4 104 4 053 Lektor 844 827 17 2,1
Avgifter 486 503 -17 -3,3 670 715 705 690 667 600 Professor 697 718 -21 -2,9
Bidrag 1 889 1 892 -3 -0,2 2 523 2 545 2 568 2 534 2 412 2 232 Adjunkt 241 249 -8 -3,2
Finansiella intäkter 24 31 -7 -22,0 41 25 23 41 48 68 Annan underv & forskande personal 911 868 43 5,0
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 -6 Administrativ personal 1 446 1 416 30 2,1
Transfereringar och uppbörd 160 300 -140 -46,7 400 330 320 320 244 254 Bibliotekspersonal 163 155 8 5,2
Summa intäkter 5 714 5 878 -164 -2,8 7 837 7 830 7 831 7 800 7 475 7 201 Teknisk personal 676 649 27 4,2
Kostnader
Personal * 3 430 3 545 -115 -3,2 4 726 4 778 4 810 4 793 4 596 4 295 Summa 6 842 6 781 61 0,9
Lokaler 725 735 -10 -1,4 980 989 997 984 946 901
Övrig drift 1 074 1 137 -63 -5,5 1 516 1 498 1 483 1 477 1 464 1 453
Finansiella kostnader 7 7 0 3,7 9 7 6 9 11 13
Avskrivningar 240 225 15 6,7 300 315 320 315 291 264
Transfereringar och uppbörd 160 300 -140 -46,7 400 330 320 320 244 254
Summa kostnader 5 636 5 948 -312 -5,2 7 931 7 917 7 936 7 898 7 552 7 180


Kapitalförändring 78 -71 149 -94 -87 -105 -98 -77 21


Beräknat utg myndighetskapital 1 703 1 555 149 9,6 1 531 1 538 1 520 1 527 1 625 1 701


* varav en kostnadsreduktion för redovisning av löpande semesterkostnader påverkat resultatet med cirka 53 mnkr (utfallet 30/9)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-sep-14 30-sep-14 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012
Summa intäkter 1 802 1 874 -72 -3,8 2 498 2 510 2 497 2 503 2 405 2 317
Summa kostnader 1 756 1 913 -157 -8,2 2 550 2 561 2 557 2 555 2 495 2 412
Kapitalförändring 46 -39 85 -52 -51 -60 -52 -90 -95


Beräknat utg myndighetskapital 377 292 85 29,1 279 280 271 279 331 416


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-sep-14 30-sep-14 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012
Summa intäkter 3 912 4 004 -92 -2,3 5 339 5 320 5 334 5 297 5 070 4 884
Summa kostnader 3 880 4 036 -155 -3,8 5 381 5 356 5 379 5 343 5 057 4 768
Kapitalförändring 32 -32 64 -42 -36 -45 -46 13 116


Beräknat utg myndighetskapital 1 326 1 263 64 5,0 1 252 1 258 1 249 1 248 1 294 1 285


Perioden Helår 2014 Förgående år Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr V2014/1699


Ekonomisk rapport per 30 september 2014 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                                 Bilaga 2          
 Utfall utb 


30/9-14
Utfall fo 
30/9-14


Tot Utfall 
30/9-14


Budget 
2014


Prognos 
2014 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 769 3 945 5 714 7 836 7 830
Kostnader 1 723 3 913 5 636 7 930 7 917
Resultat 46 32 78 -94 -87
Myndighetskap. Fak 366 1 290 1 656 1 484 1 491
Stadskapital mm 11 36 47 47 47
Myndighetskap. Tot 377 1 326 1 703 1 531 1 538


Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 414 872 1 286 1 632 1 722
Kostnader 407 840 1 247 1 657 1 722
Resultat 7 32 39 -25 0
Myndighetskapital 7 303 310 246 271


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 106 642 748 968 1 012
Kostnader 99 650 749 983 1 026
Resultat 7 -8 -1 -15 -14
Myndighetskapital 40 241 281 267 268


Juridiska fakulteten
Intäkter 69 45 114 139 150
Kostnader 59 41 100 140 140
Resultat 10 4 14 -1 10
Myndighetskapital 15 11 26 11 22


Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 248 175 423 564 582
Kostnader 241 174 415 571 587
Resultat 7 1 8 -7 -5
Myndighetskapital 58 37 95 80 82


Ekonomihögskolan Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Intäkter 151 118 269 349 361
Kostnader 141 111 252 350 356
Resultat 10 7 17 -1 5
Myndighetskapital 36 41 77 59 65


Medicinska fakulteten
Intäkter 337 1 359 1 696 2 424 2 442
Kostnader 317 1 362 1 679 2 426 2 430
Resultat 20 -3 17 -2 12
Myndighetskapital 98 273 371 352 366


Konstnärliga fakulteten
Intäkter 99 130 229 170 173
Kostnader 99 127 226 180 180
Resultat 0 3 3 -10 -7
Myndighetskapital 0 -3 -3 -16 -13


Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 136 262 398 513 540
Kostnader 131 263 394 546 554
Resultat 5 -1 4 -33 -14
Myndighetskapital 29 86 115 78 97


Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 50 108 158 203 208
Kostnader 46 101 147 206 206
Resultat 4 7 11 -3 2
Myndighetskapital 11 40 51 37 42


LUKOM
Intäkter 19 19 38 53 53
Kostnader 20 19 39 53 54
Resultat -1 0 -1 0 -1
Myndighetskapital -2 8 6 7 6


Max IV
Intäkter 0 164 164 221 218
Kostnader 0 162 162 210 216
Resultat 0 2 2 11 2
Myndighetskapital 0 4 4 13 4


Gemensam förvaltning
Intäkter 143 245 388 862 888
Kostnader 140 223 363 851 867
Resultat 3 22 25 11 21
Myndighetskapital 0 60 60 68 56


Tekniska kst
Intäkter 66 -12 54 -19 -82
Kostnader 93 25 118 107 19
Resultat -27 -37 -64 -126 -101
Myndighetskapital 85 169 254 169 217


Övriga verksamheter
Intäkter 18 12 30 142 141
Kostnader 18 9 27 146 138
Resultat 0 3 3 -4 3
Myndighetskapital -13 20 7 0 7


Campus Helsingborg
Intäkter 9 3 12 16 15
Kostnader 8 3 11 16 15
Resultat 1 0 1 0 0
Myndighetskapital 2 0 2 1 1


Bedömning


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men åtgärder är beslutade


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, åtgärder är ännu inte beslutade


Det sammantagna resultatet på + 39 mnkr inkluderar den för närvarande positiva löpande 
semesterkostnaden på +17,6 mnkr,oförbrukade kvalitetsmedel på +7,9 samt reflekterar det 
besparingsbeting LTHs ledning ålagt utbildningsverksamheten på +10 mnkr.


UB:s grundverskamhet genererar ett prognostiserat underskott om 1,4 mnkr - resultatutveckling 
behöver följas noga. Nya medel för hantering av pliktleveranser ingår i förslag till 
resursfördelning 2015.


Samtliga verksamheter inom LUKOM (Botaniska trädgården, Odeum, Skissernas museum, 
Historiska muséet) arbetar med att få ekonomin i balans och bedriver projekt för att öka 
synligheten inom och utom LU. Verksamheterna har svårigheter att genomföra sin 
basverksamhet utan ökade intäkter. Ökade kostnader inom Historiska muséet maa inbrott.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Stort överskott på utb, som beror delvis på ej gjord utbetalning på 7,2 mnkr till Region Skåne, 
dels på ännu ej gjorda lönekorrigeringar. Osäkert om utbetalningen till RS blir av, vilket i så fall
kommer att påverka resultatet.  I övrigt bedöms omsättningen något lägre än förra prognosen, 
men högre än budget. 


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Fakulteten uppvisar ett förhållandevis stort överskott efter tredje kvartalet, vilket till största 
delen beror på engångsutbetalning av kvalitetesmedel. Prognosen pekar på att överskottet 
kommer att bestå på ungefär nuvarande nivå under hela 2014.
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Eva Porenius  


 
 


Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under 
perioden 29 augusti 2014 till 16 oktober 2014 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Förnyad anställning som adjungerad professor i
teknisk mikrobiologi med inriktning mot diagnostisk
DNA-analys


2014-09-04 


2. Ekonomiskt stöd till arbetet med KIC Foodbest 2014-09-04 


3. Universitetets samfinansiering 2014 för färdigställande
av sju strålrör på MAX IV-laboratoriet


2014-09-04 


4. Ny LU-intern biträdande koordinator för det
strategiska forskningsområdet BioCARE – Biomarkers
in Cancer Medicine Improving Health Care, Education
and Innovation


2014-09-11 


5. Föreståndare för kompetenscentrum CECOST 2014-09-11 


6. Programråd för kompetenscentrum CECOST 2014-09-11 


7. Yttrande över förslag till ny hantering av
Vetenskapsrådets infrastrukturstöd


2014-09-11 


8. Nominering av kandidater till STINTs program
Teaching Sabbatical


2014-09-11 


9. Yttrande över remissen Nationell strategi och
handlingsplan för användning av intelligenta
transportsystem


2014-09-11 


10. Utseende av tillförordnad dekan vid konstnärliga
fakulteten


2014-09-11 


11. Inrättande av Lund University Food Studies 2014-09-18 


12. Förnyad anställning som gästprofessor i experimentell
klinisk fysiologi med inriktning mot MR-fysik


2014-09-18 


2014-10-17 


1 PM 
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13.  Hjärtstartare 2014-09-18 


14.  Utseende av ledamot tillika ordförande i styrelsen för 
stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård 


2014-09-18 


15.  Yttrande över promemorian Avskaffad ålders-
avskrivning för studielån och återkrav av studiemedel 


2014-09-25 


16.  Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och 
rätt att teckna avtal 


2014-09-25 


17.  Yttrande över remiss av Examenspremier till vissa 
lärare 


2014-09-25 


18.  Utseende av ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Centrum för idrottsforskning 


2014-09-25 


19.  Anställning som adjungerad professor i fri konst 2014-09-25 


20.  Yttrande över anmälan från student 2014-10-01 


21.  Förnyande av Lunds universitets kommitté för 
upprepad etisk granskning av forskningsprojekt 
finansierade av amerikanska federala finansiärer 


2014-10-01 


22.  Utseende av ledamöter till Lunds universitets kommitté 
för upprepad etisk granskning av forskningsprojekt 
finansierade av amerikanska federala finansiärer 


2014-10-01 


23.  Utseende av styrelse för Odeum 2014-10-01 


24.  Utseende av föreståndare för Centre for Societal 
Resilience 


2014-10-01 


25.  Medfinansiering av innovationsstöd 2014 2014-10-01 


26.  Ekonomiskt stöd till Nationellt resurscentrum i fysik 
2014 


2014-10-01 


27.  Anvisning av medel till forskningsmiljöer som erhållit 
Linnéstöd av Vetenskapsrådet och Formas 


2014-10-01 


28.  Ekonomiskt stöd till gästprofessor i fysik   2014-10-01 


29.  Medlemsavgift Media Evolution 2014 2014-10-01 


30.  Samfinansiering av en ny utgåva av Nordstedts 
italienska ord 


2014-10-01 


31.  Ekonomiskt stöd till utredning om omlokalisering av 
Musikhögskolan   


2014-10-01 
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32.  Upphävande av beslut 2014-10-01 


33.  
 


Utseende av ledamöter till styrelsen samt 
centrumledare och biträdande centrumledare för 
Processindustriellt centrum vid Lunds universitet, 
PICLU 


2014-10-01 


34.  Utseende av dekan, prodekan, externa ledamöter samt 
extern ordförande för Lunds tekniska högskola (LTH) 
under perioden 2015-2017 


2014-10-01 


35.  Riktlinjer för mottagande av donationer och externa 
forskningsbidrag 


2014-10-01 


36.  Anställning som gästprofessor i Hedda Anderssons 
namn 


2014-10-01 


37.  Anställning som gästprofessor i filmvetenskap 2014-10-01 


38.  Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet BECC – Biodiversity and 
Ecosystem Services in a Changing Climate 


2014-10-09 


39.  Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet EpiHealth – Epidemiology for 
Health 


2014-10-09 


40.  Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet eSSENCE – The e-science 
Collaboration 


2014-10-09 


41.  Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet MERGE – ModElling the Regional 
and Global Earth System 


2014-10-09 


42.  Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet SPI - Sustainable Production 
Initiative 


2014-10-09 


43.  Utseende av ordförande till Lunds universitets 
kommitté för upprepad etisk granskning av 
forskningsprojekt finansierade av amerikanska federala 
finansiärer 


2014-10-09 


44.  Yttrande över Ekonomistyrningsverkets förslag på nya 
föreskrifter och allmänna råd inför 2015 


2014-10-09 


45.  Yttrande över promemoria En utförligare reglering av 
myndigheters investeringar och avgifter 


2014-10-09 


46.  Fortsatt finansiering av en anställning som 
seniorprofessor i musik och samhälle vid konstnärliga 
fakulteten 


2014-10-09 
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47.  Ytterligare tilldelning för Universitetsbibliotekets 


kostnader för e-media 2014 
2014-10-09 


48.  Medel till universitetets akademiska högtider 2014 2014-10-09 


49.  Yttrande över remiss av Bokriskommitténs rapport En 
fungerande bostadsmarknad – en reformagenda 


2014-10-09 


50.  Yttrande över rapporter från Trafikverket och 
Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det 
allmänna vägnätet 


2014-10-16 


51.  Yttrande över utbildningsdepartementets remiss En 
nationell referensram för kvalifikationer för livslångt 
lärande 


2014-10-16 


52.  Uppföljning av Universitetskanslerämbetets 
utvärdering av civilingenjörsexamen i teknisk fysik 


2014-10-16 


53.  Uppföljning av Universitetskanslerämbetets 
utvärdering av civilingenjörsexamen i elektroteknik 


2014-10-16 


54.  Uppföljning av Universitetskanslerämbetets 
utvärdering av civilingenjörsexamen i datateknik 


2014-10-16 


55.  Uppföljning av Universitetskanslerämbetets 
utvärdering av masterexamen i bioteknik 


2014-10-16 


56.  Uppföljning av Universitetskanslerämbetets 
utvärdering av masterexamen i livsmedelsteknologi 
och nutrition 


2014-10-16 


57.  Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet BioCARE – Biomarkers in Cancer 
Medicine Improving Health Care, Education and 
Innovation 


2014-10-16 


58.  Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet IT och mobil kommunikation, 
inklusive framtida lösningar för kommunikation och 
ledningssystem – eLLIIT 


2014-10-16 


59.  Utseende av ordförande i valberedning för att föreslå 
ledamöter i styrelsen för Universitets särskilda 
verksamheter 


2014-10-16 


60.  Prognos över beräknat utfall för anslaget till utbildning 2014-10-16 


61.  Utseende av dekan och prodekan för 
samhällsvetenskapliga fakulteten samt externa 
ledamöter till samhällsvetenskapliga fakultetens 
styrelse för perioden 2015-2017 


2014-10-16 


62.  Inrättande av Lund University Food Studies 2014-10-16 


63.  Utseende av ordförande och ledamöter till 
styrkommittén för Lund University Food Studies 


2014-10-16 
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Remisser inkomna under perioden 29 augusti 2014 till 16 
oktober 2014 
 


1.  Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013. 
Svar till Elsäkerhetsverket senast den 10 oktober. 
 


2.  Anmälan mot Lunds universitet angående brister i handledning av en 
uppsats. Svar till Universitetskanslerämbetet senast den 22 september. 
 


3.  Promemorian Internationella skolor. Svar till utbildningsdepartementet 
senast den 2 december. 


4.  Skolverkets remiss av förslag om nya och ändrade föreskrifter. Svar till 
skoverket senast den 29 september 
 


5.  Förslag till ändring i Universitets-och högskolerådets föreskrifter om 
kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för tillträde till 
yrkeslärarutbildningen. Svar till universitets och högskolerådet senast den 
29 september 
 


6.  Bokriskommitténs rapport - en fungerande bostadsmarknad -en 
reformagenda. Svar till Bokriskommittén senast den 10 oktober 
 


7.  Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. Svar till 
Landsbygdsdepartementet senast den 12 december 
 


8.  Delbetänkande av dricksvattenutredningen – Material i kontakt med 
dricksvatten SOU 2014:53. Svar till Landsbygdsdepartementet senast den 
21 december 
 


9.  Nya steg för en effektivare plan- och bygglag. Svar till Socialdepartementet 
senast den 1 december 
 


10.  Naturvårdsstrategi för Skåne. Svar till Länsstyrelsen Skåne senast den 1 
december 
 


11.  Förbättrat förhandsbeskedsinstitut, SOU 2014:62. Svar till 
Finansdepartementet senast den 11 december 
 


12.  Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 
2015. Svar till Ekonomistyrningsverket senast den 13 oktober 
 


13.  Promemoria – Genomförande av offshoredirektivet. Svar till 
Näringsdepartementet senast den 1 december 
 


14.  Kemikalieinspektionens rapport 7/13 Avgivning av bisfenol A (BPA) vid 
renovering av dricksvattenrör. Svar till Miljödepartementet senast den 10 
januari 
 


15.  Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i EU-förordning. Svar 
till Miljödepartementet senast den 19 december 
 


16.  EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder. Ds 2014:35. Svar till 
Justitiedepartementet senast den 20 oktober 
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Ekono mi sek t ionen  


Klemen s Gans landt  
 


 


Revisorer i anknutna stiftelser vid Lunds universitet 


Universitetet har 681 stiftelser med s k anknuten förvaltning. Stiftelserna är formellt 


egna juridiska personer men förvaltas av universitetet, vilket bl.a. innebär att 


universitetsstyrelsen är ansvarig för stiftelserna. 


I stiftelselagen och stiftelseförordningen finns regler om revision av stiftelser. I stiftelser 


som förvaltas av en statlig myndighet ska, under vissa förutsättningar, revisor utses och 


entledigas av myndighetens styrelse. Detta gäller för stiftelser vars tillgångar vid 


utgången av föregående räkenskapsår har ett värde som understiger etthundra 


prisbasbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, f n 4 400 000 kronor. För 


stiftelser där värdet på tillgångarna överstiger detta gränsvärde utses och entledigas 


revisorerna av Länsstyrelsen i Stockholms län, enligt 23 § stiftelseförordningen 


(1995:1280).  


I Länsstyrelsen i Stockholms läns upphandling för perioden 2013-2014 angavs 


möjlighet att begära förlängning av avtalsperioden med ytterligare två år. Denna 


möjlighet har utnyttjats. Länsstyrelsen har därför förordnat Ernst & Young AB att vara 


revisor under 2015 och 2016 för de 85 anknutna stiftelser som överstiger etthundra 


prisbasbelopp. Den årliga kostnaden för revisionen av dessa stiftelser uppgår till  


71 500 kronor exklusive moms.  


Ernst & Young AB har även lämnat ett anbud på revision av de resterande 596 anknutna 


stiftelserna vid Lunds universitet. Då förvaltning och redovisning av merparten av 


stiftelserna sker gemensamt (samförvaltning) innebär det en avsevärd arbetsbesparing 


och rationalisering att ha samma revisor i alla anknutna stiftelser. Anbudet uppgår till  


183 500 kronor per år exklusive moms. 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


        att utse Ernst & Young AB som revisor för räkenskapsåren 2015 och 2016 


avseende de till universitetet anknutna stiftelser vars tillgångar vid utgången av 


föregående räkenskapsår hade ett värde understigande etthundra prisbasbelopp enligt 2 


kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.  
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Bilaga § 67   


Dnr V 2014/1878 








Postadress Box 117  221 00 LUND  Besöksadress Paradisgatan 5C  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   


Donat ionsstyre lsen  


Hur kapitalförvaltningen i anknutna stiftelser förhåller sig till 
universitetets värdegrund 


Uppdrag  


Universitetsstyrelsen beslutade i sin egenskap av förvaltare för stiftelser med 


anknuten förvaltning till Lunds universitet om fastställande av årsredovisning och 


utdelning för dessa stiftelser den 18 juni 2014. Förvaltaren diskuterade då även 


frågor om placeringsreglerna och hur dessa tar hänsyn till universitetets 


värdegrund och ambitionen att bidra till en hållbar utveckling. Frågan hade 


aktualiserats genom det s.k. Fossil Free-uppropet. Förvaltaren beslutade att en 


genomgång skulle göras och att frågan skulle behandlas på ett kommande 


styrelsemöte senare i år.  


Stiftelseförvaltningen har gjort en sådan genomgång som underställts 


Donationsstyrelsen och härmed rapporteras. Donationsstyrelsen har diskuterat 


frågan vid flera sammanträden.  


Värdegrund 


I universitetets strategiska plan för 2012-2016 finns bland mycket annat en 


formulering om att universitetet ska bidra till hållbar utveckling.  


Anknuten förvaltning 


Lunds universitet förvaltar ett stort antal stiftelser. Dessa är egna juridiska 


personer och därmed inte en del av myndigheten. Förvaltningsformen, anknuten 


förvaltning, innebär att dessa stiftelser inte har egna styrelser, vilket stiftelser med 


egen förvaltning har. En förvaltare för anknutna stiftelser, i det här fallet 


universitetsstyrelsens ledamöter, har dock samma ansvar som om de suttit som 


ledamöter i styrelsen för en stiftelse med egen förvaltning. Det är således den 


enskilda stiftelsen som är förvaltarens uppdragsgivare i dessa frågor, inte 


myndigheten. Det är viktigt att distinktionen mellan rollen som stiftelseförvaltare 


och rollen som myndighet är tydlig eftersom hänsyn till universitetets värdegrund 


bara kan tas inom ramen för respektive stiftelseförordnande och stiftelsernas 


civilrättsliga regelverk. Universitetets värdegrund gäller således inte heller 


automatiskt stiftelserna.  


Nuläge 


Förvaltarens värderingar får idag genomslag på nedanstående sätt i det av 


universitetsstyrelsen beslutade placeringsreglementet för de anknutna stiftelserna. 
Stiftelselagens (1994:1220) begrepp godtagbar placering, vilket syftar på främst 


ekonomiska faktorer, ges därvidlag ett vidare innehåll att förhålla sig till vid 


placeringar. 


2014-10-20 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr V 2014/1875 


PM Bilaga § 68







 


 


 2 


”En godtagbar placering innebär bland annat följande. Aktiva placeringar av 


stiftelsernas medel ska följa de riktlinjer som kommer till uttryck i Global 


Compacts och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ska ske i 


värdepapper i företag som respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande 


arbetsrättsprinciper oavsett var i världen de verkar.”  


The Global Compact är framtaget av Förenta nationerna (FN) och bygger på FN:s 


och Internationella arbetsorganisationens (ILO) normer för mänskliga rättigheter, 


arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 


 


Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) har tagit fram 


riktlinjer för multinationella företag sedan 1976 och dessa har därefter reviderats 


vid flera tillfällen. Den senaste revideringen gjordes i maj 2011.  


 


I både FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag är 


miljöfrågan helt central. Företag uppmanas att vara transparenta, att verka för att 


undvika negativ miljöpåverkan, att tillämpa försiktighetsprincipen m.m. 


Klimatpåverkan nämns inte uttryckligen men ingår naturligtvis i det större 


begreppet miljö exemplifierat genom bl.a. syftet att främja större miljömässigt 


ansvarstagande och att uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 


Klimatkonventionen ingår i underlaget både för OECD:s riktlinjer för 


multinationella företag och till Global Compact. Syftet med klimatkonventionen är 


att förhindra farlig klimatpåverkan.  


Stiftelsernas placeringar utvärderas utifrån detta regelverk två gånger per år 


tillsammans med Global Engagement Services
1
 (GES). Stiftelserna har hittills inte 


behövt exkludera något innehav i portföljen på grund av dessa utvärderingar.  


 


Stiftelseförvaltningen bevakar dessutom placeringarna löpande, som ett exempel 


kan anföras att ett mindre innehav i en fond där Gazprom ingick, avvecklades på 


grund av dessa rutiner. Direktinvesteringar i aktier diskuteras alltid vid 


Donationsstyrelsens sammanträden. 


 
Den nuvarande förvaltningsmodellen infördes hösten 2007. Sedan dess har direkta 
innehav i olje- och kolrelaterade bolag varit mycket begränsade, vilket GES också 
konstaterar när det gäller den nuvarande portföljen. Dessa innehav har alltså inte 
haft någon större effekt på stiftelsernas avkastning, varken positiv eller negativ. 
Donationsstyrelsens bedömning vid placeringar har under många år varit att 
placeringar i råvarubolag dels är svåra att bedöma och dels innebär en 
förhållandevis hög risk i relation till förväntad avkastning. 


 


GES analys 


GES har nyligen gjort en analys av stiftelsernas portföljinnehav och även varit 


diskussionspartner i uppdraget om hur stiftelsernas placeringsregler tar hänsyn till 


universitetets värdegrund och dess ambition att bidra till en hållbar utveckling. 


 
1
 GES är ett företag som bl. a. stödjer kapitalägare och kapitalförvaltare i att utveckla och implementera 


integrerade placeringsstrategier som tar hänsyn till miljö, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG).  


GES icke-finansiella analys, av hur företag bedriver sin affärsverksamhet, strävar efter att identifiera materiella 


förbättringsmål som kan leverera ett ökat finansiellt värde för aktieägare och samtidigt ha hög relevans för 


bolagets intressenter och extern trovärdighet. 


Analysen har syftat till att visa vilka klimatkopplingar investeringarna har och 


vilka klimatinvesteringsstrategier som är tillgängliga. Studien visar att 
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exponeringen mot rena fossilbränslebolag är relativt liten i jämförelse med ledande 


investerare med diversifierade portföljer, men att stiftelserna troligtvis har 


möjligheten att väsentligt sänka kolintensiteten i sina portföljer. GES påtalar 


samtidigt att det går att koppla företag till stor klimatpåverkan och att det går att 


visa på alternativ (effektivare produktionsmetoder etc.) men att det idag inte är 


möjligt att objektivt säga var gränsen går där ett företag tydligt kan kopplas till ett 


brott mot klimatkonventionen.  


 


GES slutsats är att Lunds universitet som förvaltare av stiftelser, för det första, bör 


undersöka vilka verktyg som är mest relevanta att använda för en ansvarsfull 


investerare. De tillgängliga verktygen är a) påverkansarbete b) aktivt ägande och c) 


omviktning av investeringsportföljen. För det andra, bör förvaltaren skaffa sig en 


bättre förståelse för hur den befintliga investeringsportföljen påverkar klimatet. 


För det tredje, kommer förvaltaren, efter att verktygen och investeringsportföljens 


klimatpåverkan har utvärderats, kunna förvalta stiftelsernas investeringsportfölj på 


ett sätt som, vad gäller klimatpåverkan, kan vara effektivare än att avyttra 


investeringar i fossilbränslesektorer. Att åta sig att följa en långsiktig 


investeringsstrategi är sannolikt en hjälp för att undvika kortsiktiga och 


ofullständiga lösningar, och kan också ligga i linje med vad olika 


kampanjorganisationer vill uppnå. 


  


Kommentarer till analysen 


Donationsstyrelsen anför att Lunds universitet som förvaltare av stiftelseegendom 


har en förhållandevis liten organisation för förvaltningen av stiftelserna. 


Förvaltning genom påverkansarbete eller aktivt ägande bedöms därför inte som 


möjliga, om ens tillåtna, åtgärder i dagsläget. Ett sådant arbetssätt kräver antingen 


egen personal som hanterar dessa frågor eller konsulthjälp. Detta ökar förstås 


kostnaderna för de anknutna stiftelserna och minskar därmed den utdelningsbara 


avkastningen. Återstår den möjliga åtgärden att omvikta investeringsportföljen 


även om GES inte nödvändigtvis ser det som den åtgärd som borde prioriteras. 


Omviktning av direktinvesteringsportföljen är relativt enkelt, bortsett från 


gränsdragningsproblematiken, eftersom det är oerhört komplext att sålla bort bolag 


då det inte finns några bolag som är strikt ”fossilneutrala”. Fondlösningar med 


fossilfri inriktning är inte tillgängliga i dagsläget då fonderna inte har tillräcklig 


historik att utvärdera ännu, åtminstone inte om de ska utvärderas lika nogsamt som 


hittills, därtill blir placeringar i indexfonder i princip omöjliga. Det ska dessutom 


betonas att GES inte har gjort sin analys och värdering utifrån stiftelselagens 


regelverk, utan utgått ifrån att förvaltaren fritt kan välja vilka hänsyn t.ex.  


miljömässiga, som kan beaktas i portföljhanteringen.  


 


Vid val av förvaltningsmodell måste riskspridning och förvaltningskostnader 


beaktas. De administrativa kostnaderna, t.ex. för redovisning, är högre för 


direktinvesteringar. Dessa parametrar gör att placeringsalternativen skiljer sig åt 


beroende på om det förvaltade kapitalet är stort eller litet. Större stiftelser kan 


oftast bygga en portfölj med direktinvesteringar i både aktier och räntebärande 


placeringar. För en mindre förmögenhet lämpar sig dock placeringar i fonder 


bättre.  


  


För den förvaltare som väljer att generellt exkludera innehav i kol-, gas- och 


oljebolag samt oljeservicebolag (enligt vikt i globalindex) exkluderas åtminstone 


13 % av bolagen i en global portfölj. I begreppet godtagbar placering inkluderas 
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självfallet riskspridning. Möjligheterna till sådan begränsas alltså inte försumbart 


om så många investeringsbara bolag exkluderas. 


 


Slutsats 
Donationsstyrelsen anser dels att nuvarande process för utvärdering av innehaven 
är ändamålsenlig, rationell och i samklang med universitetets värdegrund och dels 
att det är mycket viktigt att ha en tydlig sammanhållen process som fungerar 
långsiktigt för att inte behöva respondera mot uppkommande initiativ i olika 
delfrågor där gränsdragningsproblematiken är uppenbar. 


 


Det är av yttersta vikt att bibehålla universitetets renommé som en god förvaltare 


av donationskapital både ekonomiskt, moraliskt och i enlighet med stiftelselagens 


intentioner. Donationsstyrelsen anser att detta i dagsläget bäst uppnås genom att 


arbeta vidare med den modell och den process som redan tillämpas på stiftelsernas 


kapitalförvaltning. 


 


 








 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


 
 


Revidering av Lunds universitets arbetsordning vad gäller 
utseende av dekan  


Under våren 2014 har det i universitetets ledningsgrupp och Rektors 
ledningsråd diskuterats processen för utseende av dekan i det fall man vill 
söka dekan utanför den egna fakulteten eller utan för Lunds universitet 
(LU). Detta regleras i Lunds universitets arbetsordning (AO) och nuvarande 
formulering är följande: 


3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade 
vid val av dekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning 
vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är 
förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två 
års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade 
då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 
1 kap. 4 § HF. 


Utseende av dekan ska ske enligt följande: 
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.
c) Om valberedningen finner att den bör söka en dekan inom annan
fakultet vid Lunds universitet eller utanför Lunds universitet ska 
valberedningen vända sig till de röstberättigade för att efter 
omröstning erhålla mandat för proceduren att söka en dekan utanför 
den egna fakulteten. Erhålls sådant mandat ska valberedningen söka 
kandidater utanför den egna fakulteten och efter samråd med de 
röstberättigade lämna sitt förslag till rektor. 


En sak som uppfattas som problematiskt med nuvarande formulering i AO 
är att det kan tolkas som att valberedningen innan den alls beaktar 
möjligheten att söka dekan utanför den egna fakulteten eller utanför LU ska 
ha gjort bedömningen att det inte finns några aktuella kandidater inom den 
egna fakulteten. Det är önskvärt att det faktum att man söker dekan externt 
inte innebär att man bedömt att inga lämpliga kandidater finns inom 
fakulteten. 


2014-10-29 


1 Bilaga § 66 a 


Dnr STYR 2014/927 


PM med förslag till beslut 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 24, 046-222 00 00, 070-290 67 83 
Fax 046-222 47 15  E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se   
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För att möjliggöra att valberedningen redan från början, om det bedöms 
önskvärt, ska kunna söka dekan både internt och externt föreslås ändrad 
skrivning i AO enligt nedan, se även bilagd AO 3.4. 


3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade 
vid val av dekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning 
vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är 
förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två 
års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade 
då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 
kap. 4 § HF. 


Utseende av dekan ska ske enligt följande: 
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.
c) Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan
såväl inom annan fakultet än den egna som utanför Lunds 
universitet.   
Om valberedningen finner att den bör söka en dekan inom annan 
fakultet vid Lunds universitet eller utanför Lunds universitet ska 
valberedningen vända sig till de röstberättigade för att efter 
omröstning erhålla mandat för proceduren att söka en dekan utanför 
den egna fakulteten. Erhålls sådant mandat ska valberedningen söka 
kandidater utanför den egna fakulteten och efter samråd med de 
röstberättigade lämna sitt förslag till rektor. 


Med den föreslagna ändringen i AO kan en fakultetsstyrelse fatta ett beslut 
om att söka dekan både internt och externt utan att valberedningen i förväg 
har tagit ställning till om det finns lämpliga interna kandidater.  


Valkorporationen ges dessutom en möjlighet att vid ett val rösta på såväl 
interna som externa kandidater. I nuvarande AO sker inget personval i det 
fall valberedningen sökt kandidat utanför den egna fakulteten eller utanför 
LU utan valberedningen lämnar då sitt förslag efter samråd med de 
röstberättigade. Hur detta samråd ska genomföras är inte definierat. 


Förslag till beslut: 


Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga. 





		Val av dekan - missiv US 141107

		Utseende av dekan vid Lunds universitet
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Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Rektorinformation 2014-11-07
UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666


Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Aktuellt  
• Qatar Foundation besökte LU 2014-11-05 och en delegation


under ledning av vicerektor Sven Strömqvist besöker Qatar
senare i år


• Lund University Food Studies, LUFO, har inrättats för att samla
krafterna vid LU inom livsmedelsområdet inför den kommande
storsatsningen från EU genom EIT på livsmedelsområdet, en s.k.
KIC som står för Knowledge Innovation Community


• Sockerbetor producerar hemoglobin, resultat från Plant Link, ett
samarbete med SLU i Alnarp som initierades av N-fak och
universitetsledningen med stöd av Region Skåne och nationella
finansiärer


• Innovationspris för behandling av havandeskapsförgiftning


• Fördjupat samarbete med Lunds kommun


Bilaga § 62 a:2
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Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Utmaningar för högskolorna efter 
budgetpropositionen


• STINT sänker stipendierna till studieavgiftsskyldiga 
studenter från 700 till 100 från 2015


• Medelhavsinstituten hotas att läggas ner


• Uppdraget till svenska lektorer vid utländska lärosäten 
upphör


• Terminologicentrum upphör


Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem


• Universitetskanslern, Harriet Wallberg-Henriksson, 
presenterar förslag till nytt utvärderingssystem 1 december


• Parallellt arbetar Lunds universitet med ett internt 
kvalitetsutvecklingsprojekt med Åsa Ekberg som 
projektledare
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Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Miljöpolicy


• Förslag till ny miljöpolicy jämte handlingsplan har varit ute 
på remiss i verksamheten


• US förväntas kunna fatta beslut om miljöpolicyn i 
december


Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Perspektiv på Lunds universitet 2009 - 2014  


• Studentbostäder i Lund, tält, soffor, nya regelverk där LU får rätt 
att förhyra studentbostäder för alla studentgrupper och 
Akademiska hus får uppdrag att upplåta mark för 
studentbostäder, nytt byggs och planeras med alla intressenter 
som AF-bostäder, nationer, kommunen, privata aktörer, 
upphandling av modulbostäder, ”Bo på Campus”, situationen allt 
bättre för internationella och nationella studenter


• Utomeuropeiska studenter måste sedan 2011 betala för 
utbildningen. LU har klarat detta bäst av alla svenska lärosäten 
genom extrainsatser personellt och ekonomiskt, 10 MSEK direkt 
vid övergången och externa stipendier genom fundraising och 
STINT. Nu har vi 490 (330) nya ht 2014, nästan i nivå med före 
avgifterna, 550 ht 2010. De flesta kommer från Kina, USA, 
Brasilien, Indonesien, Japan, Bangladesh, Indien, Uganda, 
Turkiet, Ukraina
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Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Perspektiv på Lunds universitet 2009 - 2014  


• Kårobligatoriets avskaffande ersatte vi med extra stöd till 
studentkårerna, AF och nationer där studenterna med sina 
organisationer föredömligt engagerade sig och bl a bildade 
paraplyorganet Studentlund där alla samverkar, inkl på sikt, 
hoppas vi, Smålands nation, Teknologkåren och 
Doktorandkåren. Detta har gjort Lund till den mest attraktiva 
studentstaden


• Behovet av fler utbildningsplatser och även bättre 
ersättning per student har vi drivit med stor kraft från LU. Vi 
har begärt 2000 platser.  Viss framgång ser ut att kunna nås 
genom regeringens förslag till utbyggnad och 
kvalitetssatsning. Avgörs nu under hösten 2014.


Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Perspektiv på Lunds universitet 2009 - 2014  


• Satsningarna på MAX IV och ESS är LU:s största 
framgång under de senaste åren men också den största 
ekonomiska påfrestningen. Finansieringen för MAX IV 
säkrad t o m 2018 och vårt ekonomiska ansvar för ESS är 
stort men avgränsat till 550 MSEK i 2009 års priser där de 
öronmärkta låsta medlen på 82 MSEK nu får användas som 
en del av denna vår finansiering.


• Strategiska forskningsområden, program från VR, där LU 
blev nationellt ledande, har utvecklats väl


• Strategiska innovationsområden, program från VINNOVA, 
utvecklas också väl
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Lunds universitet /Rektor/2014-11-07


Perspektiv på Lunds universitet 2009 - 2014  


• FIRS, Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne, har fått stor 
betydelse för att utveckla samspelet med vår närmaste omvärld 
och varit avgörande för tillkomsten av Medicon Village, samt 
åtgärder efter SONY och Ericssons omstrukturering i Lund genom 
bl a bildandet av MAPCI, ett molnteknologiinstitut


• Lärosäten Syd har utvecklat samspelet mellan lärosätena i 
Sydsverige


• Prognosen för helåret 2014 pekar på en omsättning upp mot ca  
8 miljarder kr, en ökning under sex år på upp mot ca 2.5 
miljarder, i allt väsentligt externa forskningsmedel. Stort tryck på 
medfinansiering, infrastruktur, lokalkostnader mm


• Levande exempel från verksamheten presentears kort på årets 
sista US den 12 december


Lunds universitet /Rektor/2014-11-07
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
56 Öppnande av sammanträdet 
 
 Lars Ljungälv välkomnar alla närvarande, förklarar mötet öppnat samt meddelar att: 
 - regeringen utsett honom till ordförande för universitetsstyrelsen till dess att ordinarie 
 ordförande utsetts, dock längst t o m 31 december 2014, 
 - senast 1 december ska nomineringsgruppen lämna förslag på ny ordförande till regeringen. 


 
57 Fastställande av dagordning 


 
 Ordförande meddelar att Fredrik Andersson kommer att presentera EHL och Tommy Andersson 
meddelar att han önskar att en punkt om utredning av samtliga SFO-miljöer läggs till 
dagordningen. Styrelsen beslutar att med tillägg av dessa punkter fastställa dagordningen. 
 


58 Utseende av justeringsperson 
 
 Styrelsen beslutar utse Johan Svantesson Sjöberg att tillsammans med ordföranden och rektor 
justera dagens protokoll. 


 
59 Protokoll från föregående sammanträde 
 
 Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2014-09-19 till handlingarna. 
 
60 Dekanus Fredrik Andersson presenterar EHL 
 
61 Anmälan av beslut  
  
 Ordförande anmäler följande styrelsebeslut som fattats per capsulam: 
 - beslut om fastställande av kravprofil för prorektor 
  - beslut om ordförande samt ny ledamot i beredningsgruppen för rekrytering av rektor och 
 prorektor 
 
  Protokoll 2014-10-03 & 2014-10-23  
  Bilaga § 61  
  
62 Information 


  
a) Rektors rapport 
 
 Rektors information om beviljade medel 
 Bilaga § 62 a:1 
 
 Rektors information 
 Bilaga § 62 a:2 
 


  Skrivelse inkommen 2014-11-07 
  Bilaga § 62 a:3 
  
  







               3(7) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 
 Per Eriksson informerar om  
 - att han idag innan styrelsemötet mottagit en skrivelse med underskrifter med uppmaningen att 
 Lunds universitet ska bli fossilfritt i sina stiftelsers förvaltning och i övrig verksamhet, bilaga 
 § 63 a:3, 
 - beviljade medel från Vetenskapsrådet samt en del andra större finansiärer  


 
Per Eriksson och Eva Wiberg informerar om övriga aktuella frågor.  
 
b) Rapport från LUS 


  
 Oskar Styf informerar om bl a följande aktuella frågor 
 - kontakt tagen med kommunen för att få till stånd ett förbättrat samarbete, 
 - kontakt även tagen med Skånetrafiken för att arbeta med att förbättrade pendlingsmöjligheter  
 för studenter,  
 - behovet av stödverksamheter inom LU växer. LUS ser därför över hur detta behov kan mötas., 
 
 c) Rapport från revisionsutskottet 
 
  Föredragande: Lars Ljungälv 
 
 Lars Ljungälv rapporterar om  
 - internrevisionens granskning av intern styrning och kontroll vid två institutioner, 
 - revisionsplan för 2015 som kommer upp på styrelsen i december. 
 


d) Ny regering, ny forsknings- och utbildningspolitik? 
 
 Föredragande: Per Eriksson och Tim Ekberg 
 
Styrelsen beslutar att på mötet i december ta upp frågan om hur man arbetar med 
framtidsfrågorna gentemot riksdag och regering, särskilt med anleding av kommande 
forsknings- och innovationsproposition 2016. 
  


 e) Lägesrapport från MAX IV 
   
  PM 2014-10-10 från sektionen Ekonomi 
  Bilaga § 62 e 
 
  Dnr V 2014/358 
 
  Föredragande: Per Eriksson och Lise Bröndum 
  


f) Arbete med informationssäkerhet    
   
 PM 2014-10-27 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 62 f 


  
 Dnr STYR 2014/574 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 g) Arbete med ämneslärarutbildningen 
     
  PM 2014-10-23 från Rektor 
  Bilaga § 62 g     
   


 Dnr STYR 2014/893 
       


 h) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser 
  


 PM 2014-10-17 från universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 62 h 
 


 i) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
   
  PM 2014-10-17 från universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 62 i 


 
63 Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 2014  
        


PM 2014-10-28 från sektionen Ekonomi 
Bilaga § 63 
 
Föredragande: Lise Bröndum 
 
Dnr V 2014/1699 
      


64 Justering av beslut om resursfördelningen 2014 
   
  PM 2014-10-29 från rektor 
  Bilaga § 64 a  
 
  Reservation 
  Bilaga § 64 b  
 
  Föredragande: Tim Ekberg  
 
  Dnr LS 2013/142 
 
 Styrelsen beslutar  


 - att öka de universitetsgemensamma strategiska resurserna innevarande år (2014) genom en 
underbalansering med upp till 40 mnkr, 


 - att rektor ska göra genomgång av ännu ej beslutade kostnader och återkomma till styrelsen i 
december med en slutlig redovisning av hur den nu beslutade underbalanseringen använts, 


 - att föreslagen underbalansering återbalanseras genom vinsten för försäljningen av Ideon AB 
eller genom framtida avsättningar från räntenettot. 


 Tommy Andersson och Sven Lidin reserverar sig mot beslutet (bilaga § 64 b). 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 
 Styrelsen beslutar även att uppdra åt tillträdande rektor att genomföra en utredning kring nivå på 
 och process för hantering av framtida strategiska medel respektive medel för oförutsedda 
 kostnader. 
    
65 Beslut om resursfördelning 2015 och planeringsförutsättningar för forskning perioden 


2016-2018 
  
  Resursfördelning för verksamhetsåret 2015 och planeringsförutsättningar för  


 forskning perioden 2016 - 2018 
  Bilaga § 65 
 
  Föredragande: Tim Ekberg 
  
  Dnr STYR 2014/106 
 
 Styrelsen beslutar 
 
 1. att ge fakulteterna i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget 


för universitetet vid sammanträdet i februari, 


 2. att ge fakulteterna, NÄLU, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, UB och förvaltningen i 
uppdrag att i budgeten för 2015 inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, 
arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna samt i budgeten ta med de förslag till åtgärder 
som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys, 


 3. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom utbildning enligt bilaga § 65, bilaga 1, 


 4. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de extra kvalitetsmedel som erhållits 
baserat på Universitetskanslersämbetets utvärderingar, 


 5. att fastställa avsättningar för riktade ändamål och senare beslut inom utbildning, enligt bilaga 
§ 65, avsnitt 4.5, samt ge rektor i uppdrag att mera i detalj besluta om fördelningen av medel för 
senare beslut, 


 6. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom forskning enligt bilaga § 65, bilaga 2, 


 7. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inom forskning enligt bilaga § 65, 
bilaga 3, 


 8. att fastställa avsättningar för riktade ändamål och senare beslut inom forskning, enligt bilaga 
§ 65, avsnitt 5.7, samt ge rektor i uppdrag att mera i detalj besluta om fördelningen av medel för 
senare beslut, 


 9. att universitetet bidrar till finansieringen av ESS med 55 mnkr per år 2013-2022, 


 10. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen 2015 UB, USV, LUKOM, 
NÄLU och MAX IV-laboratoriet enligt bilaga § 65, bilaga 1 och 2, 


 11. att fastställa de universitetsgemensamma kostnaderna inklusive lokal avgift 2015 till 599 
mnkr, varav internrevisionen tilldelas 3 605 tkr, 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 12. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader, gemensamma service-


funktionerna vid Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift 2015 enligt bilaga § 65, bilaga 4, 


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


 14. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelning av räntenettot, samt 


 15. att fortsätta från räntenettot bygga upp en lokalfond som kan bära delar av särskilda projekts 
ökade hyreskostnader. 


 
66 Beslut om revidering av arbetsordning för Lunds universitet 
 
  PM 2014-10-29 från universitetsledningens kansli 


 Bilaga § 66 a 
 
 Arbetsordning för Lunds universitet 
 Bilaga § 66 b 
 


  Dnr STYR 2014/927 
 


 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
 Styrelsen beslutar att fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga § 66 b. 
 
67 Beslut att utse revisorer i anknutna stiftelser vid Lunds universitet  


       
  PM 2014-10-20 från Sektionen Ekonomi    
  Bilaga § 67 


 
  Föredragande: Klemens Ganslandt    


  
  Dnr V 2014/878 
       


Styrelsen beslutar att utse Ernst & Young AB som revisor för räkenskapsåren 2015 och 2016 
avseende de till universitetet anknutna stiftelser vars tillgångar vid utgången av föregående 
räkenskapsår hade ett värde understigande etthundra prisbasbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken.      


 
68 Hur kapitalförvaltningens stiftelser förhåller sig till universitetets värdegrund 
 
  PM 2014-10-20 från Donationsstyrelsen 
  Bilaga § 68 
 
  Dnr V 2014/1875    


      
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 


 Styrelsen diskuterar frågan. 
 







               7(7) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


Styrelsen beslutar att frågan ska följas genom halvårsvis rapportering till styrelsen. 
 


69 Lägesrapport från arbetet med att rekrytera prorektor 
  
  Föredragande: Sofia Halth 
  
 Sofia Halth redogör för beredningsgruppens arbete så här långt i processen att söka prorektor. 


 
70 Utredning av samtliga SFO-miljöer 


 
Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att vid decembermötet presentera universitetsledningens 
övergripande strategi för hur samtliga SFO-miljöer kommer att utvärderas och hanteras och att 
inget beslut fattas om eventuell särskild behandling och stöd till NanoLund innan samtliga SFO-
miljöer är utvärderade och beslut om eventuella stöd kan tas samtidigt för alla SFO-miljöer. 


 
 


71 Eventuellt övrigt 
 
 Inga övriga frågor. 
  
  
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Lars Ljungälv 
 
Justeras 
 
 
 
Per Eriksson   Johan Svantesson Sjöberg 





		Närvarande

		Ledamöter

		Ljungälv, Lars VD Ordförande

		Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare

		Eriksson, Per Rektor, professor Rektor  (ej § 69)

		Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare

		Halth, Sofia Ordförande Allmänföreträdare

		Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare  (§§ 56 - 63)

		Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare

		Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare

		Bäcklund, Ann-Katrin Docent Verksamhetsföreträdare

		Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare

		Svantesson Sjöberg, Johan Doktorand  Studeranderepresentant

		Khalil, Omar Student  Studeranderepresentant

		Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

		Branting, Jacob  Vice ordförande OFR/S Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet

		Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt

		Styf, Oskar Ordförande LUS

		Övriga

		Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare

		Bröndum, Lise Ekonomidirektör (§ 62e & 63)

		Ekberg, Tim Planeringschef

		Ganslandt, Klemens Donationschef (§ 67 & 68)

		Kristensson, Susanne Förvaltningschef

		Norberg, Gunilla Revisionschef

		Wiberg, Eva Prorektor, professor (ej §§ 62 e-f, 63 & 69)

		Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare

		Skoug, Cecilia  Student Studeranderepresentant

		56 Öppnande av sammanträdet   Lars Ljungälv välkomnar alla närvarande, förklarar mötet öppnat samt meddelar att:

		- regeringen utsett honom till ordförande för universitetsstyrelsen till dess att ordinarie  ordförande utsetts, dock längst t o m 31 december 2014,  - senast 1 december ska nomineringsgruppen lämna förslag på ny ordförande till regeringen.

		57 Fastställande av dagordning   Ordförande meddelar att Fredrik Andersson kommer att presentera EHL och Tommy Andersson meddelar att han önskar att en punkt om utredning av samtliga SFO-miljöer läggs till dagordningen. Styrelsen beslutar att med till...

		58 Utseende av justeringsperson   Styrelsen beslutar utse Johan Svantesson Sjöberg att tillsammans med ordföranden och rektor justera dagens protokoll.

		59 Protokoll från föregående sammanträde

		Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2014-09-19 till handlingarna.

		60 Dekanus Fredrik Andersson presenterar EHL

		61 Anmälan av beslut     Ordförande anmäler följande styrelsebeslut som fattats per capsulam:

		- beslut om fastställande av kravprofil för prorektor

		- beslut om ordförande samt ny ledamot i beredningsgruppen för rekrytering av rektor och  prorektor

		Protokoll 2014-10-03 & 2014-10-23    Bilaga § 61

		62 Information

		a) Rektors rapport   Rektors information om beviljade medel  Bilaga § 62 a:1   Rektors information  Bilaga § 62 a:2

		Skrivelse inkommen 2014-11-07   Bilaga § 62 a:3

		Per Eriksson informerar om   - att han idag innan styrelsemötet mottagit en skrivelse med underskrifter med uppmaningen att  Lunds universitet ska bli fossilfritt i sina stiftelsers förvaltning och i övrig verksamhet, bilaga  § 63 a:3,  - beviljade ...

		Per Eriksson och Eva Wiberg informerar om övriga aktuella frågor.   b) Rapport från LUS

		Oskar Styf informerar om bl a följande aktuella frågor  - kontakt tagen med kommunen för att få till stånd ett förbättrat samarbete,  - kontakt även tagen med Skånetrafiken för att arbeta med att förbättrade pendlingsmöjligheter   för studenter,   ...

		d) Ny regering, ny forsknings- och utbildningspolitik?

		Föredragande: Per Eriksson och Tim Ekberg  Styrelsen beslutar att på mötet i december ta upp frågan om hur man arbetar med framtidsfrågorna gentemot riksdag och regering, särskilt med anleding av kommande forsknings- och innovationsproposition 2016.

		e) Lägesrapport från MAX IV

		PM 2014-10-10 från sektionen Ekonomi   Bilaga § 62 e

		Dnr V 2014/358

		Föredragande: Per Eriksson och Lise Bröndum

		f) Arbete med informationssäkerhet        PM 2014-10-27 från Förvaltningschefen  Bilaga § 62 f

		Dnr STYR 2014/574

		g) Arbete med ämneslärarutbildningen

		PM 2014-10-23 från Rektor

		Bilaga § 62 g

		Dnr STYR 2014/893

		h) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

		PM 2014-10-17 från universitetsledningens kansli

		Bilaga § 62 h

		i) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

		PM 2014-10-17 från universitetsledningens kansli

		Bilaga § 62 i

		63 Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 2014

		PM 2014-10-28 från sektionen Ekonomi Bilaga § 63  Föredragande: Lise Bröndum

		Dnr V 2014/1699

		64 Justering av beslut om resursfördelningen 2014

		PM 2014-10-29 från rektor

		Bilaga § 64 a

		Reservation   Bilaga § 64 b

		Föredragande: Tim Ekberg

		Dnr LS 2013/142

		Styrelsen beslutar

		- att öka de universitetsgemensamma strategiska resurserna innevarande år (2014) genom en underbalansering med upp till 40 mnkr,

		- att rektor ska göra genomgång av ännu ej beslutade kostnader och återkomma till styrelsen i december med en slutlig redovisning av hur den nu beslutade underbalanseringen använts,

		- att föreslagen underbalansering återbalanseras genom vinsten för försäljningen av Ideon AB eller genom framtida avsättningar från räntenettot.

		Tommy Andersson och Sven Lidin reserverar sig mot beslutet (bilaga § 64 b).

		Styrelsen beslutar även att uppdra åt tillträdande rektor att genomföra en utredning kring nivå på  och process för hantering av framtida strategiska medel respektive medel för oförutsedda  kostnader.

		65 Beslut om resursfördelning 2015 och planeringsförutsättningar för forskning perioden 2016-2018

		Resursfördelning för verksamhetsåret 2015 och planeringsförutsättningar för    forskning perioden 2016 - 2018

		Bilaga § 65

		Föredragande: Tim Ekberg

		Dnr STYR 2014/106

		Styrelsen beslutar

		1. att ge fakulteterna i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget för universitetet vid sammanträdet i februari,

		2. att ge fakulteterna, NÄLU, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, UB och förvaltningen i uppdrag att i budgeten för 2015 inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna samt i budgeten ta med de förslag ...

		3. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom utbildning enligt bilaga § 65, bilaga 1,
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		9. att universitetet bidrar till finansieringen av ESS med 55 mnkr per år 2013-2022,
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		15. att fortsätta från räntenettot bygga upp en lokalfond som kan bära delar av särskilda projekts ökade hyreskostnader.
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Sammanfattning 
Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och 
människors villkor. Med sin mångfald och sina starka miljöer för utbildning, forskning och samverkan 
kan universitetet erbjuda en plats att utvecklas på för sina studenter och sin personal samt erbjuda 
världsledande forskning till det omgivande samhället.  


I denna resursfördelning fördelas de statliga medel som årligen anslås till universitetet genom 
budgetpropositionen och regleringsbrevet. Dessa medel uppgår 2015 till sammanlagt 3,9 miljarder 
kronor. Därutöver erhåller universitetet externa medel, s.k. bidrag, genom olika bidragsgivare. Dessa 
bidrag går direkt till berörda forskare och behandlas därmed inte i denna resursfördelning. Behovet av 
samfinansiering har därmed ökat. Sammantaget, om statliga anslag, avgifter och externa bidrag 
sammanräknas, omsätter universitetet närmare 8 miljarder kronor.  


Verksamhetsvolymen vid Lunds universitet fortsätter att växa, men det är fortfarande i stort sett endast 
forskningen som står för ökningen. Universitetet har varit framgångsrikt i att få såväl forskningsanslag 
från statsmakten som forskningsbidrag från externa källor. Den positiva ekonomiska utvecklingen för 
forskningen har haft som konsekvens att ett myndighetskapital har byggts upp vid några fakulteter, 
men detta minskade något under 2014 och förutsätts minska för universitetet även framöver. 


Söktrycket till universitetets utbildningar har varit mycket högt de senaste åren och har fortsatt öka. 
Trots det kommer den sammantagna utbildningsvolymen att behöva minskas. Det beror framför allt på 
att fler studenter har utbildats än som kan avräknas mot takbeloppet. Universitetet har under de senaste 
åren önskat fler platser av regeringen.  


I regeringens budgetproposition för 2015 aviseras att 5 000 nya platser kommer att fördelas till landets 
lärosäten. Av dessa är 3 250 platser inte öronmärkta till särskilda utbildningar. Resterande platser ska 
gå till utpekade utbildningar inom vård och lärarutbildning. Den tidigare aviserade satsningen på 
10 000 platser till framför allt lärarutbildningar, som presenterades i samband med Vårpropositionen, 
genomförs inte. En förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap 
samt till lärarutbildningar utlovas med 125 mnkr. Samtidigt genomförs en minskning av alla anslag 
som pris- och löneomräknas, vilket leder till en minskning av universitetets anslag 2015 med drygt 3,4 
mnkr. 


Lunds universitet får från regeringen ett sammanlagt anslag till utbildning på grund- och avancerad 
nivå på 1 843 mnkr för 2015. Från respektive fakultets utbildningsanslag dras 2,8 procent av för att 
finansiera gemensamma åtaganden. Det sammalagda anslaget till universitetet för forskning och 
forskarutbildning blir för 2015 2 040 mnkr.  


I förhållande till förra årets resursfördelning sker följande 2015: 


Uppbyggnad av utbildning vid Campus Helsingborg, inklusive ämneslärarutbildningen, finansieras till 
vissa delar av myndighetskapital. Den inplanerade infasningen av denna kapitalfinansiering genomförs 
inte. De aviserade nya platserna används för att finansiera utbildningen.  


Lokalfonden byggs upp med ytterligare 10 mnkr och även under 2015 tas medlen från räntenettot. 
Rektors strategiska forskningsmedel får underbalanseras med upp till 30 mnkr 2015. 


För att ytterligare stimulera jämställdhetsarbetet avseende nya professorer avsätts 4 mnkr. Pufendorf-
institutet får ytterligare 2 mnkr 2015. 


De universitetsgemensamma kostnaderna uppgår 2015 till 599 mnkr inklusive lokal avgift. 
 
Den statliga pris- och löneomräkningen (PLO) för 2015 är 0,7922 procent. 
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1 Inledning 
I resursfördelningen för Lunds universitet anges hur de statliga resurserna fördelas internt och hur de 
övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. 
Resursfördelningen fastställs årligen av universitetsstyrelsen. Därutöver anges även planerings-
förutsättningar för de kommande tre åren.  


Lunds universitet har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste åren och varit framgångsrikt i att 
få såväl forskningsanslag från statsmakten som forskningsbidrag från externa källor. Inom forskningen 
har således intäkterna ökat, men så har även kostnaderna. De ökade kostnaderna beror framför allt på 
att fler personer anställts, men även på ökade kostnader för lokaler och infrastruktur.  


Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt. Det sker fortfarande en relativt stor 
överproduktion i förhållande till takbeloppet. Kostnaderna inom utbildning kommer fortsättningsvis 
att överstiga intäkterna, vilket är helt enligt plan. Genom att sträva efter en minskad överproduktion 
minskar den sammantagna utbildningsvolymen. Universitetet har under de senaste åren önskat fler 
platser av regeringen för att kunna motverka denna neddragning samt kunna göra nya strategiska 
satsningar inom utbildningen.  


 


2 Ekonomiska förutsättningar och mål 
Målet med resursfördelningen är att ge förutsättningar för bra ekonomisk styrning och uppföljning. I 
normalfall beslutar styrelsen om resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att 
regeringens budgetproposition har presenterats. Fakulteter och institutioner ska sedan bygga sina 
respektive totalbudgetar på de beslut och förutsättningar som anges i resursfördelningen och ta fram 
underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognoser. Totalbudgeten fastställs i normalfall av 
styrelsen vid sammanträdet i februari liksom budgetunderlaget till regeringen, som bygger på 
fakulteternas flerårsprognoser.  


Flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en långsiktig planering i 
verksamheten och uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger goda förutsättningar för 
ledningarna vid institutioner, fakulteter, för universitetsledningen och inte minst för 
universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten. 


Vart fjärde år, efter riksdagsvalet, kommer budgetpropositionen senare. I år kom budgetpropositionen 
den 23 oktober och därav blir också universitetets resursfördelningsprocess senarelagd. I årets 
budgetproposition har dessutom detaljer kring utformning av nya satsningar inom utbildning och 
fördelningen av resurser mellan lärosäten skjutits till regleringsbreven, som kommer först i slutet av 
december. Resursfördelningen för utbildning måste därför kompletteras med ett senare beslut, något 
som även påverkar planeringsförutsättningar för 2016-2018. Fakulteternas arbete med flerårsprognoser 
senareläggs därmed och en konsekvens av detta blir att budgetunderlaget som avlämnas 23 februari 
2015 inte kan byggas på fakulteternas prognoser utan sammanställs på universitetsgemensam nivå. 


Att vara ett fullskaligt universitet har sina särskilda utmaningar. Tillsammans bidrar de olika delarna 
till att skapa en helhet som är starkare än dess enskilda delar. Universitetets unika styrka ligger i dess 
mångfald och sin bredd. Det innebär att de olika delarna måste respekteras och ges utrymme att 
utvecklas. Prioriteringar och strategiska satsningar måste alltid ta hänsyn till de olika delarna och leda 
till en sammantagen funktionell balans. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet kräver samtidigt 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. För att bygga nya strategiska 
forskningsmiljöer och hantera långsiktiga satsningar krävs fria medel på såväl fakultetsnivå som på 
universitetsgemensam nivå. 


Universitetets strategiska plan för 2012 - 2016 fullföljer den föregående strategiska planen när det 
gäller inriktningen på gränsöverskridande samverkan, kvalitetsutveckling, internationalisering och 
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ledarskap. Planen pekar också ut fyra utvecklingsområden. Dessa är: attraktiva lärandemiljöer, starka 
miljöer för forskning och innovation, infrastruktur samt synlighet och tydlighet. Universitetets 
grundläggande värderingar ligger fortsatt fast. Universitetets strategiska plan är ett underlag för 
resursfördelningen. 
 
Universitetets fakulteter, inklusive universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- 
och museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB), 
ämneslärarutbildningen (NÄLU) och förvaltningen ska i respektive totalbudget för 2015 inkludera 
förslag som innebär att universitetet uppfyller de krav som åligger universitetet som arbetsgivare i 
form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner. De ska också i totalbudgeten ta 
med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys.  


Sedan den 1 januari 2013 har universitetet två nya nämnder – utbildningsnämnden och 
forskningsnämnden. Utbildningsnämnden, som har ett övergripande ansvar för strategiska 
utbildningsfrågor, fördelar vissa medel som i resursfördelningen anslås för senare beslut. 
Forskningsnämnden, som har ett övergripande ansvar för forskningsfrågor, kan fungera som ett 
beredande organ för en del av de medel som går genom rektors strategiska forskningsmedel samt 
forskningsinfrastrukturmedel. 


2.1 Övergripande förutsättningar för fördelningen  


Lunds universitet har ett decentraliserat resurstilldelningssystem. De statliga medlen som fördelas 
genom den årliga budgetpropositionen och åtföljande regleringsbrev fördelas vidare till de olika 
fakulteterna, samt till NÄLU, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och UB. I 
resursfördelningsbeslutet fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som 
debiteras verksamheten. Det årliga statliga anslaget avser till knappt hälften utbildning och till drygt 
hälften forskning.  


Enligt föreliggande 
förslag till resurs-
fördelning för 2015 
fördelas 45 procent av 
tillgängliga medel 
direkt till fakulteterna 
för utbildning och 43 
procent direkt till 
fakulteterna för forsk-
ning. Resterande 12 
procent går till USV, 
LUKOM, UB, ESS, 
MAX IV, NÄLU och 
SFO-medel för vidare-
fördelning samt 
avsättning för riktade 
ändamål och senare 
beslut. 
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De medel som går direkt till fakulteterna fördelas enligt figuren nedan. 


 


 


I budgetproposition för 2015 aviseras en satsning på 5 000 nya platser som kommer att fördelas till 
landets lärosäten. Särskilda satsningar på bristyrken aviseras genom nya platser till 
förskolelärarutbildning, grundlärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
speciallärarutbildning och specialpedagogikutbildning, sjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning 
samt specialistsjuksköterskeutbildning. Av platserna är 3 250 inte öronmärkta till särskilda 
utbildningar. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att denna satsning stegvis ska öka till 2018 
enligt tabellen nedan. 


 


Den tidigare aviserade satsningen på 10 000 platser till framför allt lärarutbildningar, som 
presenterades i samband med Vårpropositionen, genomförs inte. Enligt budgetpropositionen 
genomförs en förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt 
till lärar- och förskollärarutbildningar med 125 mnkr. Denna satsning höjs med ytterligare 125 mnkr 
2016.  


Anslag som pris- och löneomräknas föreslås minska för att bidra med finansiering till prioriterade 
satsningar. Denna minskning drabbar alla myndigheter. Minskningen fördelas i proportion till 
anslagens storlek och medför inte några ingrepp i pris- och löneomräkningsmodellen. Lunds 
universitet får en minskning av sitt anslag 2015 med 3 439 tkr (1 632 tkr från utbildningen och 1 807 
tkr från forskningen). För 2016 aviseras ytterligare en minskning med 9 859 tkr (4 692 tkr från 
utbildningen och 5 167 tkr från forskningen). 
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Den statliga pris- och löneomräkningen följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket räknar ut 
hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata sektorn. 
Pris- och löneomräkningen (PLO) för 2015 är 0,7922 procent. Denna låga PLO kommer att leda till en 
fortsatt urgröpning av anslaget då den inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och 
löneökningar.  


I resursfördelningen för 2015 disponeras det räntenetto som uppkommit mellan 2013-07-01 och 2014-
06-30 vilket uppgår till ca 28 mnkr. Räntenettot har blivit påtagligt lägre de senaste åren då 
reporäntan, som styr Riksgäldens räntesats, har sjunkit. 10 mnkr av dessa medel kommer att gå till 
lokalfonden. Universitetets långsiktiga riktmärke är att 60 procent av räntan ska gå till forskningen, 30 
procent till utbildningen och 10 procent till innovation/samverkan. Medlens användning beslutas i 
resursfördelningen och genom rektorsbeslut.  


Lönekostnadspåslaget för 2015 ska utgöra 50,04 (födda 1989 eller senare: 34,11 %, födda 1938 – 
1949: 22,48 %) procent av löneunderlaget vid universitetet och ligger till grund för 
kostnadsplaneringen 2015. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker, beslutar rektor om 
ändring av lönekostnadspåslaget. Påslaget består av arbetsgivaravgift (31,42 %), avgift för statens 
avtalsförsäkring (12,27 %), inbetalning till Kåpan (2,48 %), inbetalning till Iåpen (3,11 %) samt en 
avgift (0,76 %) som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, Partsrådet samt 
Lokalt aktivt omställningsarbete.  


Ett viktigt och styrande dokument i budgetprocessen är universitetets budgetunderlag som årligen 
lämnas till regeringen. Budgetunderlaget bygger på fakulteternas flerårsprognoser och inlämnade 
planer för användning av myndighetskapitalet och styrelsens bedömning av verksamheten. Det 
tidigare kravet på budget i balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera 
totalbudgeten för att i ökad utsträckning förbruka det myndighetskapital som har uppstått. I 
budgetunderlaget 2015-2017 beräknas att totalbudgeten ska vara underbalanserad med 46 mnkr 2015, 
11 mnkr 2016 och 10 mnkr 2017. 


I föreliggande förslag till resursfördelning, exklusive räntenettot, har budgeten inom 
utbildningsområdet 2015 underbalanserats med 33 mnkr, 27 mnkr avser förslag på satsningar och 
prioriteringar som lagts in i resursfördelningen men som genomförs endast om universitetet får minst 
27 mnkr av de ovannämnda nya utbildningsmedel som fördelas först i regleringsbrevet. Resterande 6 
mnkr avser övrig kapitalfinansierad utbildning (se avsnitt 4.3) som även 2015 finansieras av kapital. 
Forskningsbudgeten underbalanseras med 30 mnkr 2015 genom en extra avsättning till rektors 
strategiska forskningsmedel. 


Lunds universitet ska bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor till uppbyggandet av ESS. 
Universitetet har tidigare planerat att under en tioårsperiod betala motsvarande 55 mnkr per år för att 
uppfylla sitt åtagande.  


2.2 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag 


Myndighetskapitalet vid Lunds universitet har under senare år ökat vid flera fakulteter på grund av att 
de inte har haft möjlighet att höja verksamhetsnivån i samma takt som inflödet av nya resurser. 
Samtidigt visar prognoserna att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom några år 
ha ett mycket begränsat kapital. Universitetet hade vid ingången av 2014 ett myndighetskapital på 
sammanlagt lite drygt 1,6 miljarder kronor.  


Universitetsstyrelsen beslutade i februari 2013 att ge rektor i uppdrag att genomföra en utredning om 
myndighetskapitalet. Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2013 beslutade universitetsstyrelsen att det 
samlade måltalet för myndighetskapitalet ska vara 15 procent vid utgången av 2018. Måltalet ska gälla 
för universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteter kan tillåtas. Måltalen ska definieras av 
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rektor efter samråd med fakulteterna. Dock äger alla fakulteter rätt, om de så önskar, att uppnå det 
måltal som är beslutat för universitetet som helhet. 


De oförbrukade bidragen, dvs. forskningsbidrag från externa finansiärer som ännu inte förbrukats för 
avsett ändamål, har stadigt ökat de senaste åren. Vid ingången av 2014 uppgick de oförbrukade 
bidragen till sammanlagt drygt 3,1 miljarder kronor. Ökningen, i förhållande till föregående år, hänför 
sig i huvudsak till nya bidrag från Vetenskapsrådet till MAX IV, medan fakulteterna överlag har 
minskat sina oförbrukade bidrag.  


 


3 Strategiska mål och övergripande verksamhet 
Statliga medel tilldelas årligen till utbildning på grund- och avancerad nivå och till forskning och 
forskarutbildning. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samarbete mellan forskning och 
utbildning, men medel får inte flyttas mellan de olika verksamhetsgrenarna. Universitetets uppgift 
enligt högskolelagen är även att samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätet kommer till nytta. Ingen 
särskild anslagspost finns för samverkansuppdraget. Olika typer av samverkan får finansieras med 
anslagen till utbildning och forskning. En betydande del av universitetets verksamhet finansieras med 
både utbildnings- och forskningsmedel. Det gäller inte minst för lokaler, tekniska system och den 
gemensamma förvaltningen.  


Lunds universitet står fast förankrat i grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter samt 
demokratiska och akademiska värden. Den övergripande visionen är att vara ett universitet i 
världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Ett levande 
studentliv och ett aktiv studentinflytande är hörnstenar för universitetet. Universitetet strävar efter en 
jämn könsfördelning vilket inte minst innebär en strävan efter fler kvinnliga professorer. Funktionella 
och väl anpassade lokaler är också en central utgångspunkt för all verksamhet.   


3.1 Strategier 


Universitetets värderingar talar om vikten av högt i tak, fritt och kritiskt tänkande, humor, nyfikenhet 
och engagemang. Universitet ska alltid vara en välkomnande mötesplats och en smältdegel för ny 
kunskap och nya idéer. All verksamhet ska hålla hög kvalitet och samhällsrelevans, men även vara en 
kritisk och pådrivande kraft i samhället. Den strategiska planen för åren 2012-2016 representerar både 
kontinuitet och förnyelse. Lunds universitets övergripande mål är högsta kvalitet i utbildning, 
forskning, innovation och samverkan. För att nå målet finns fyra strategier – Gränsöverskridande 
samverkan; Internationalisering; Kvalitetsutveckling samt Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap. 


De strategiska målen styr till många delar hur den gemensamma förvaltningen lägger upp och 
genomför sitt arbete. På samma sätt är dessa strategiska mål en del av fakulteternas fortlöpande 
verksamhet. De satsningar som presenteras nedan är endast aktuella förändringar och på inget sätt en 
täckande beskrivning av de ekonomiska satsningar som görs vid universitetet kopplat till den 
strategiska planen.  


Gränsöverskridande samverkan och medel för kompletterande forskning 


Gränsöverskridande samverkan innebär både samarbete inom universitetet för att på bästa sätt utnyttja 
vår bredd och storskalighet och samverkan med det omgivande samhället. De stora strategiska 
satsningarna som nu genomförs med ESS, MAX IV-laboratoriet och Medicon Village är 
samverkansprojekt både över fakultetsgränser och med omgivande samhälle. Samtidigt är det framför 
allt vissa fakulteter som är aktiva i dessa satsningar. För att stimulera de övriga fakulteterna att närma 
sig och ta del av dessa storskaliga anläggningars verksamhet, men även för att stödja egeninitierad 
forskning, anslås sammanlagt 6 mnkr till fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV. Medlen fördelas på 
dessa fakulteter och USV enligt följande (tkr). 
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Internationalisering 


Universitetet arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för ökad internationalisering i all verksamhet. 
Universitetet fortsätter även att attrahera flest avgiftsstudenter bland de svenska lärosätena. Lunds 
universitet har ett fortsatt högt engagemang inom EU:s olika mobilitetsprogram, inte minst inom 
Erasmus Mundus-projekten.  


Det finns särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bl.a. bidra till att ytterligare öka 
in- och utresandet bland studenterna.  För 2015 finns 11 miljoner anslagna. Utbildningsnämnden har 
beslutat om generella indikatorer och viktning för fördelning av dessa medel: utresande 
utbytesstudenter (vikt 0,33), inresande utbytesstudenter (vikt 0,22), studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), 
internationella studenter utanför utbytesavtal (vikt 0,11) samt utländsk personal (vikt 0,11). Av de 11 
mnkr fördelas 9 mnkr på följande sätt (tkr). De resterande 2 mnkr fördelas av utbildningsnämnden. 


EHL HT J K LTH M N S USV Totalt  


1 797 1 273 652 190 1 778 460 910 1 426 514 9 000 


 


Kvalitetsutveckling 


All verksamhet vid universitetet ska hålla högsta möjliga kvalitet. Att uppnå detta är en grundläggande 
utgångspunkt och målsättning för resursfördelningen. År 2013-2015 kommer extra anlagsmedel 
baserat på Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) utvärderingar att fördelas till 
lärosätena. Detta anslag ingår inte i universitetets takbelopp. Fördelningen baseras på resultatet av de 
senaste årens utvärderingar som gav ett antal områden omdömet mycket hög kvalitet. Totalt fördelas 
295 mnkr när systemet nu är fullt utbyggt 2015. År 2013 fördelades 95 mnkr, 2014 tillfördes 100 mnkr 
och för 2015 tillförs ytterligare 100 mnkr. De utdelade medlen ligger kvar under hela perioden, men 
beloppet förändras mellan åren beroende på hur det går i nya utvärderingar. Dessa medel ingår inte i 
utbildningsuppdraget till fakulteterna då de ska användas till temporära kvalitetsstimulerande åtgärder.  


Inom universitetet tillämpas följande princip: 75 procent av de erhållna medlen fördelas till de 
fakulteter som fått högsta betyg. Fördelningen sker enligt samma principer som används vid 
fördelningen till lärosätena, dvs. antalet examina multiplicerat med utbildningens längd. De ska inte 
betraktas som permanenta tillskott och beloppen kan variera från år till år. 25 procent av medlen 
behålls för universitetsgemensamma strategiska satsningar och fördelas av utbildningsnämnden. 
Fakulteterna är ansvariga för att säkerställa att satsningarna följs upp och ska årligen rapportera 
effekterna av medlen. 


Enligt regleringsbrevet för 2014 erhöll Lunds universitet 35 375 tkr i den kvalitetsbaserade 
resursfördelningen. De nya kvalitetsmedlen blir kända först i regleringsbrevet för 2015 och kommer 
att fördelas senare. I bilaga 1 Resursfördelning för 2015 – utbildning på grund- och avancerad nivå 
fördelat per fakultet redovisas inte kvalitetsmedlen för 2015 eftersom beloppen inte är kända. 


Därutöver anslås strategiska utbildningsmedel för 2015 (6 mnkr). Dessa medel fördelas utifrån 
särskilda beslut av rektor.  
 
Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap  


Motiverade studenter och engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att uppnå hög 
kvalitet i verksamheten. En förutsättning är även en välfungerande stödverksamhet. Enligt den 


9 


 







strategiska planen ska universitetet främja medarbetarnas personliga utveckling och karriär. Ledare 
och chefer ska utvecklas genom utbildning och stöd.  


Med utgångspunkt från PUPA (Personlig utveckling och professionella arbetsvillkor) genomförs sedan 
2012 ett särskilt kompetensutvecklingsprogram, finansierat med 16 mnkr genom särskilda 
omställningsmedel. I överenskommelsen med personalorganisationerna har Lunds universitet 
förbundit sig att tillskjuta motsvarande belopp, dvs. totalt 16 mnkr. För 2015 avsätts 4 mnkr varav 1 
mnkr av utbildningsmedel och 3 mnkr av forskningsmedel. 


En del av kompetensutvecklingen för undervisande personal sker inom ramen för CED och 
fakulteternas medel. Ett värdegrundsarbete genomförs vid universitetet med utgångspunkt i den 
strategiska planen. Tydligt definierade och kommunicerade grundläggande värderingar bidrar till att 
skapa klarhet om vilka normer som gäller vid universitet. För 2015 anslås 1,2 mnkr från räntenettot 
varav 396 tkr tas från utbildningen och 804 tkr från forskningen. 


3.2 Studentliv och studentinflytande 


Enligt högskolelagen (2 kap § 2) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller 
beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Ett aktivt 
studentinflytande och ett levande studentliv främjar kvaliteten i utbildningarna och bidrar till att göra 
universitetet till ett attraktivt val för presumtiva studenter.  


För att säkra studentinflytande finns ett särskilt statsbidrag för studentinflytande, för 2015 kommer det 
att uppgå till cirka 3,1 mnkr. I samband med att riksdagen beslutade om kårobligatoriets avskaffande 
fr.o.m. 1 juli 2010, utarbetades universitetets nuvarande modell för stöd till studentinflytande och 
studiesociala verksamheter. Universitetet avsätter årligen medel till studentinflytande och en del andra 
viktiga studentverksamheter.  


Stödet från universitetet delas upp i generella stöd till kårer och nationer och i riktade stöd i form av 
olika typer av köpta tjänster. Generella stöd är stöd till de nio godkända kårerna (6 637 tkr) och till 
nationer för icke alkoholrelaterade verksamheter (690 tkr) som baseras på antalet helårsstudenter och 
helårsdoktorander. Riktade stöd är stöd till studentombud (700 tkr), doktorandombud (600 tkr), 
studentsamordnare (331 tkr), Bopoolen (215 tkr), alkoholutbildningar för studentaktiva (160 tkr), 
studenttidningen Lundagård (1 189 tkr) samt Akademiska föreningen (1 080 tkr).  I förslaget till beslut 
för universitetets stöd till studentinflytande år 2015 avsätter universitetet totalt 8 508 tkr. Till detta 
kommer statsbidraget. Det totala stödet, samt köpta tjänster, till studentinflytande och studentsociala 
verksamheter på Lunds universitet, är därmed 11,6 mnkr för år 2015. 


Inom ramen för stödet till och köpta tjänster av Akademiska föreningen har en ökning i förhållande till 
2014 skett till Studentlund (50 tkr) och till AF projektfond (30 tkr). Stödet har höjts till 
studentombudet och doktorandombudsmannen (vardera 100 tkr), till studentsamordnaren (47 tkr) samt 
till alkoholutbildningen (40 tkr). Hur stödet till nationerna för icke alkoholrelaterade verksamheter 
använts ska årligen redovisas till universitetet.  


3.3  Jämställdhetsarbete avseende nya professorer 


Jämställdhet, likabehandling och mångfald är centrala och grundläggande utgångspunkter. 
Universitetet strävar efter jämn könsbalans inom all verksamhet. Alla fakulteter har ett ansvar att 
arbeta med dessa frågor och aktivt verka för att en jämnare könsbalans uppnås. Varje anställning såväl 
som strategiskt beslut bör föregås av en jämställdhetsanalys. De fakulteter som har en påfallande 
obalans (s.k. enkönad miljö) avseende professorer bör redovisa en särskild åtgärdsplan. Samtliga 
fakulteter bör även i ökad utsträckning använda möjligheten att kalla kvinnliga professorer för att 
uppnå en bättre könsbalans. 
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Det finns sedan tidigare ett program för att stimulera rekryteringen av fler kvinnliga gästprofessorer 
samt satsningar på underrepresenterat kön. Inom ramen för denna satsning kan fakulteterna få hela 
eller delar av sina kostnader täckta för ett fåtal gästprofessorer. För denna satsning har det sedan 
tidigare anslagits 4 mnkr per år. Detta projekt har varit framgångsrikt och bör därför fortsätta, men 
dessa medel kan också användas för att stödja kvinnliga kallade professorer. 


För att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet kopplat till att öka andelen kvinnliga professorer föreslås 
att ytterligare 4 mnkr anslås. Dessa medel ska i första hand användas till att möjliggöra kvinnliga 
universitetslektorers kompetensutveckling så att de antingen kan konkurrera om utlysta 
professorsanställningar eller ansöka om befordran till professor. Dessa personer ska bedömas ha goda 
möjligheter att uppnå professorskompetens. Fakulteterna bör aktivt söka och uppmuntra möjliga 
kvinnliga universitetslektorer samt göra en egen inbördes prioritering bland aktuella personer. Medlen 
görs tillgängliga genom beslut av rektor. Hur den närmare processen och fördelningen av dessa medel 
ska gå till beslutas av rektor. 


Satsningen på nya kvinnliga professorer finansieras genom reducering av respektive fakultets, USV:s, 
LUKOM:s och MAX IV-laboratoriets anslagstilldelning.  


3.4 Lokaler 


I flera år har universitetets lokalinnehav varit relativt konstant trots att universitetet vuxit. En 
förklaring till detta är det senaste decenniets satsning på en förädling av det befintliga 
byggnadsbeståndet i syfte att uppnå bättre funktion till mindre yta. På så sätt har också utrymme 
kunnat frigöras för nya verksamheter. Lokalkostnadernas andel av den totala omsättningen har varit 
relativt konstant i flera år. Nu genomgår universitetet en stor fysisk expansion med bl.a. byggandet av 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Utbyggnaden kommer att påverka övriga delar av 
universitetet. En lokalfond har inrättats för att bära vissa hyresökningar. 
 
Universitetet har tagit fram Lokalplan 2014-2016. Denna plan presenterar en lägesbeskrivning som 
omfattar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller på att genomföras eller utredas. 
Lokalplanen kommer att revideras vartannat år. I slutet på varje år kommer en lokalförsörjningsplan, 
som närmare presenterar vilka projekt som är på gång att realiseras, att presenteras för styrelsen. 
 
Flytten av verksamhet som bedrivits på andra ställen vid universitetet till Medicon Village, tidigare 
Astra Zenecas lokaler, medför ökade kostnader för medicinska fakulteten och andra fakulteter som 
förlägger verksamhet där. Medel har under de senaste åren avsatts för att bära vissa hyres- och 
anpassningskostnader. För 2015 finns avsatt 10 mnkr för ökade kostnader för hyror, flytt och 
avskrivningar till Medicon Village vilket är en ökning med 4 mnkr i förhållande till tidigare beräknad 
avsättning. Kostnaderna belastar forskningsanslaget.  


Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för de internationella studenterna anslås 
15 mnkr till bostäder för dessa studenter. Bopoolen, som hjälper studenter att hitta en bostad, får 215 
tkr 2015.  


Skissernas museum har fått en ökad hyreskostnad på drygt 1,5 mnkr som finansieras av 
forskningsmedel. Juridiska fakulteten har under de senaste åren fått kompensation för ökade 
hyreskostnader med 1,8 mnkr. Ökningen ligger kvar 2015 och finansieras med 1,2 mnkr av 
utbildningens kapital och 600 tkr från forskningsmedel. 


Lokalfonden 


Det finns vid fakulteterna många planerade lokalprojekt och många av dessa kommer att leda till 
hyreshöjningar. Den tidigare lokalförsörjningsreserven upphörde 2010. För att framöver mildra 
effekterna för vissa av fakulteterna föreslås delar av kommande hyreshöjningar kunna bäras 


11 


 







universitetsgemensamt. En lokalfond skapades därför i resursfördelningen för 2014 och 10 mnkr 
avsattes från räntenettot. Även för 2015 avsätts 10 mnkr från räntenettot till lokalfonden varav 3,3 
mnkr från utbildningen och 6,7 mnkr från forskningen. Lokalfonden ska i första hand användas till att 
bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda projekt. Huvudprincipen ska vara att 
lokalfonden bör bära hälften av de ökade kostnaderna för nya byggprojekt. 


Lunds universitet och Akademiska Hus slöt i november 2012 avtal om ombyggnad och utveckling av 
det motorlaboratorium som Institutionen för energivetenskaper driver i M-husets norra apparathall. 
Ombyggnaden bestod av en nybyggnadsdel och en renoveringsdel. Finansieringen sker genom en 
tilläggshyra om 7,32 mnkr per år över tio år. Halva hyreshöjningen finansierar fakulteten och halva, 3 
660 tkr, finansieras av lokalfonden.  


Under 2015 kommer lokalfonden, förutom tilläggshyran för MotorLab, att användas till att reducera 
lokalhyresökningen för Eden vid S (3 055 tkr) och till LUX vid HT (5 mnkr). Framöver ska även 
projekt hos S (projekt Paradis), K (ny musikhögskola) och EHL (EC 4) kunna bli aktuella för denna 
typ av stöd. Lokalfonden kan även användas för tillfälliga satsningar och renoverings- och 
projekteringskostnader som inte kan bäras av annan verksamhet.  


Samhällsvetenskapliga fakultetens projekt Paradis kommer att göra södra noden i campusstråket till en 
attraktiv del av Lunds Campus. Studenternas lärandemiljöer, från lärosalar till läsplatser, är 
högprioriterade, likaså att tillgodose forskningens behov av infrastruktur. En bärande idé är att bygga 
ett nytt studiecentrum med en samlad biblioteks- och informationsverksamhet. Projekt Paradis är ett 
prioriterat lokalprojekt som beräknas pågå under fem år och medför sammanlagt ökade hyreskostnader 
på upp till 20 miljoner kronor. 


Vid konstnärliga fakulteten pågår sedan något år planeringen av nya lokaler för Musikhögskolan i 
Malmö. En musikhögskola är en exceptionellt specialiserad byggnad som ställer stora krav på 
utrustning, akustik, ljudisolering och klimat. Den bedömda hyresökningen är 12-15 mnkr/år, under 
förutsättning att regeringen beviljar ett längre hyresavtal. 


3.5  Universitetsbiblioteket 


Vid Lunds universitet finns ett av landets största forskningsbibliotek. Finansieringen av 
pliktexemplarsfunktionen sker genom direkt avsättning från anslagen i resursfördelningen. Övrig 
verksamhet finansieras genom de universitetsgemensamma kostnaderna.  


Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument innebär att tryckt material i viss upplaga som ges 
ut för spridning i Sverige levereras till Kungliga biblioteket (KB) samt till universitetsbiblioteken i 
Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Umeå. De dokument som lämnas till KB utgör 
nationalexemplar och får bara hållas tillgängliga i KBs lokaler. De exemplar som lämnas till 
universitetsbiblioteket i Lund utgör nationella reservexemplar som får skickas som fjärrlån i Sverige 
och utomlands samt lånas ut lokalt. Samtliga dessa exemplar ska bevaras för framtiden. Samlingarna 
är utrymmeskrävande och växer kontinuerligt och för att kunna hantera denna verksamhet utökas 
anslaget med 1,8 mnkr, varav 450 tkr finansieras från utbildningsanslaget och 1 350 tkr tas från 
forskningsanslaget.  
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4 Resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad 
nivå 


Universitetet fördelar sedan 2010 resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå efter de 
ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr). 
Från utbildningsanslaget dras år 2015 av 2,8 procent för att finansiera gemensamma åtaganden. 


Under 2015 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas i förhållande 
till takbeloppet, s.k. överproduktion. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade 
prestationer och kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av de senaste årens 
överproduktion. 


De flesta fakulteter överproducerar, men det är framför allt LTH och N som har ett påtagligt högre 
utfall än som kan ersättas genom uppdraget. En alltför stor överproduktion innebär en risk för 
kvalitetssänkningar genom att ersättningen inte kan följa antalet studenter, ekonomiska påfrestningar 
för fakulteter och institutioner samt sämre utfall i rankingutvärderingar. Fakulteterna gör ständiga och 
återkommande förändringar för att utbildningsvolymen ska vara i ekonomisk balans och hålla högsta 
möjliga kvalitet och detta arbete måste fortgå.  


 


Förändringar utifrån budgetproposition för 2015 


Enligt budgetpropositionen kommer 5 000 nya platser att fördelas till universitet och högskolor 2015. 
Hur stor tilldelning Lunds universitet får blir beslutat i regleringsbrevet. Följande förslag bygger på att 
universitetet erhåller en höjning av takbeloppet med minst 27 mnkr, vilket motsvarar ungefär 350 
platser. Höjs inte takbeloppet med denna summa får en omprioritering göras. Blir tilldelningen större 
kommer dessa platser att fördelas genom senare beslut. 


En infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg påbörjades under 2014. 
Infasningen planerades ske under 2014-2016 och samtliga fakulteter, utom konstnärliga fakulteten, 
bidrog 2014 genom en solidarisk och proportionell modell. Resterande infasning för 2015-2016 
finansieras istället av de nya platserna. Kostnaden för detta är 14 mnkr. 


Scandinavian Area Studies Courses (SAS-kurser) vänder sig framför allt till inresande studenter och är 
en förutsättning för universitetets framgångsrika internationaliseringsarbete. Nuvarande kurser är 
översökta och nyanlända studenter kan inte erbjudas det stöd och den utbildning de behöver. Ska 
universitetet kunna fortsätta öka antalet betalande studenter behöver befintlig kursvolym byggas ut. En 
universitetsgemensam pott skapas för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad. Avsättningen blir 1,5 mnkr 
och finansieras av de nya platserna. 
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LTH erhåller ett omställningsbidrag för att komma tillrätta med sin överproduktion, och i möjligaste 
mån skydda de längre utbildningarna, efter att två kortare program reducerats i Helsingborg. Då dessa 
utbildningar varit kapitalfinansierade leder det i sin tur till minskade intäkter. För att kompensera för 
detta bortfall och möjliggöra en kvalitetssäker nedväxling av utbildningsvolymen behövs ett 
omställningsbidrag. Detta utbetalas under 3 år under förutsättning att överproduktionen minskar till 
prognostiserad nivå. Kostnaden för 2015 blir 5 mnkr och finansieras av de nya platserna. 


I den ekonomiska vårpropositionen för 2014 gjorde regeringen en satsning för att förbättra resultaten i 
skolan. Som en del av detta föreslogs 9 000 nya platser att byggas upp vid de lärosäten som har 
lärarutbildningar. Av dessa platser aviserades det att Lunds universitet skulle få 20 platser till 
ämneslärarutbildningen 2015 samt 23 platser till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Därutöver skulle landets lärosäten få 1 000 nya platser under de kommande åren till 
specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar. Av dessa skulle Lunds universitet få 7 
helårsstudenter till barnmorskeutbildningen och 10 helårsstudenter till specialistsjuksköterske-
utbildningarna 2015. Denna satsning kommer inte att genomföras av den nya regeringen. Universitetet 
väljer att låta dessa platser ligga kvar och finansieras av de nya platserna. Kostnaden 2015 för detta är 
4,8 mnkr. 


Anslag som pris- och löneomräknats kommer enligt budgetpropositionen att minska. Anslaget till 
utbildning kommer därför att minska med 1 632 tkr 2015 och finansieras av de nya platserna. 


Kommer det mer nya medel 2015 än satsningarna ovan kräver reserveras dessa medel för senare 
fördelning. Inför beslut om hur dessa platser ska fördelas bör särskilt utveckling och uppbyggnad av 
masterutbildningar, framför allt på engelska, lyftas fram. 


Planerade och tidigare fördelningar  


Universitetet fick en ökning med 1 066 tkr för ämneslärarutbildningen 2013 och erhöll ytterligare 
2 176 tkr för 2014. Ämneslärarutbildningen bedrivs genom samarbete med Högskolan Kristianstad 
och genom samarbete inom ramen för Lärosäten Syd.  


Regeringen gjorde en tillfällig satsning för fler utbildningsplatser på 300 mnkr under 2013-2015. 
Universitetet tilldelades 17 mnkr i denna satsning 2013, vilket sänktes till 12,6 mnkr 2014 och till 
4 mnkr 2015. 


Läkarprogrammet ökar med 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012 (1 360 tkr). 
Universitetets anslag kommer att minska 2015 med 1 966 tkr till följd av att en tillfällig satsning på 
fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör. 


Universitetet har sedan tidigare fått en ökning av takbeloppet för utbildning av civilingenjörer 
motsvarande 50 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012 (4 655 tkr) och ytterligare 45 platser 
enligt budgetpropositionen 2013 (4 234 tkr). Universitetet får även en ökning av takbeloppet för 
utbildning av högskoleingenjörer motsvarande 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2013 
(929 tkr).  


4.1 Uppdrag och ramar fördelat per fakultet inom statsanslaget 


Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig på vad varje fakultet fick i uppdrag året 
dessförinnan, exklusive utresande studenter. Därefter har ändringar, beroende på ökat eller minskat 
anslag, genomförts.  
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Nedan anges de ändringar som är kända för 2016-20181: 


- Konsekvensutbyggnad läkarutbildningen 1,4 mnkr för 2016 och 2017. 
- Ökning av ingenjörsprogrammen med 9,3 mnkr 2016, 7,4 mnkr 2017 och 2,2 mnkr 


2018. 


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet anslår 
regeringen 1 347 tkr. Universitetet tillskjuter 300 tkr av universitetsgemensamma medel. Berörda 
fakulteter tillskjuter motsvarande. Universitetet har även ett särskilt åtagande för att omhänderta 
arkeologiska fynd (2 921 tkr), vilka tillfaller universitetets särskilda verksamheter. Därutöver anvisas 
universitetet 3 765 tkr till Ekonomihögskolan för att ge spetsutbildning i masterprogrammet 
Entrepreneurship under 2015.  


Universitetet har under lång tid haft ett särskilt åtagande att ge trafikflygarutbildning och fått ett 
särskilt anslag till detta. Enligt budgetpropositionen kommer det anslaget att upphöra med anledning 
av att det särskilda åtagandet upphör då Myndigheten för yrkeshögskolan har övertagit ansvaret för 
den offentligt finansierade pilotutbildningen.   


Universitetets prioriteringar och särskilda satsningar 


Kultur och museiverksamheterna (LUKOM) får 16 299 tkr som ersättning för Botaniska trädgården, 
Odeum och Historiska museet. Därutöver har Botaniska trädgården ökade kostnader för nytt 
arbetstidsavtal och personallokaler med 860 tkr. 


I uppdraget för Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) ingår att genomföra de särskilda 
utbildningar i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. I 
resursfördelningen för 2015 lyfts detta uppdrag (motsvarande 130 hst) ur fakultetens ordinarie uppdrag 
och redovisas som ett särskilt uppdrag. Förändringen är kostnadsneutral men påverkar fakultetens 
ordinarie utbildningsuppdrag. 


I uppdragen till fakulteterna S, HT och EHL ingår de s.k. SAS-kurserna, Scandinavian Area Studies. 
För genomförande av SAS-kurserna finns en extra satsning på 7 500 kr/hst vilket ger S 441 tkr, HT 
1 281 tkr och EHL 87 tkr. 


HT får också i uppdrag att genomföra utbildning i jiddisch enligt det nationella åtagande Lunds 
universitet har. För denna utbildning får HT en extra tilldelning på 800 tkr. 


För resor och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg har 4,3 mnkr 
fördelats till fakulteterna enligt bilaga 1. 


4.2 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. Campuset ska ges en verksamhetsvolym och en kvalitet 
som ger ekonomisk bärkraft. Universitetet har därför under ett antal år stimulerat utbyggnaden av 
Campus Helsingborg för att uppnå en önskad volym genom att finansiera nya platser med 
myndighetskapital. Infrastrukturen vid Campus Helsingborg ska vara anpassad efter 2 500 till 3 000 
helårsstudenter, inklusive lärarstudenter från Högskolan Kristianstad, för att uppnå en kritisk massa. 
Antalet studenter kan fluktuera beroende på söktryck, prioriteringar och tilldelning av nya platser.  


De fakulteter som är verksamma i Helsingborg har inför 2015 lämnat nya prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för minskade eller oförändrade uppdrag. 


1 Ändringar beräknade i 2015-års prisnivå. 
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Antalet utbildningsplatser i Helsingborg per fakultet ska för 2015 vara minst 550 för LTH, 76 för J, 
1 570 för S och 93 för HT. För de fakulteter som nu eller tidigare byggt upp utbildningar genom 
kapitalfinansierade platser kan återbetalning bli aktuell om detta utbildningsuppdrag inte uppnås.  


4.3 Uppdrag och ramar per fakultet finansierat ur kapital  


Naturvetenskapliga fakulteten får för 2015 fortsatt ersättning om 1,7 mnkr för 18 helårsstudenter som 
utbildas i meterologi. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på SAS-
kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr. Detta ligger kvar 
även 2015.  


Både kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) 
blev 2012 fristående enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisades 2013 till dessa styrelser för att 
bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive gruppering och för att 
kunna attrahera extern finansiering. USV-styrelsen tilldelades 1 mnkr från såväl utbildnings- som 
forskningsanslaget som en permanent ökning. LUKOM-styrelsen tilldelades en tillfällig ökning för två 
år om 0,5 mnkr från utbildningens kapital och 0,5 mnkr från forskningsanslaget. Den tillfälliga 
ökningen till LUKOM:s styrelse förlängs nu ytterligare två år, 2015 och 2016. Effekten ska utvärderas 
inför 2016. En framtida utgångspunkt ska vara att LUKOM-verksamheterna ska få ökade resurser när 
universitetets verksamhet växer enligt samma modell som gäller för Förvaltningen.  


Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 1,2 mnkr 
finansieras av utbildningens kapital. 


4.4 Återbetalning för underproduktion och ersättning för överproduktion  


Varje fakultet/motsvarande ska under 2015 generera följande intäkter (tkr). Dessa grundas på 
fakulteternas tilldelning inklusive de tillfälliga platserna men exklusive kvalitetsmedlen.  


EHL HT J K LTH M N S USV NÄLU 


173 028 157 100 75 255 131 495 508 646 329 253 119 578 319 593 14 450 15 528 


 


Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt det uppdrag som har givits före 
avdrag för finansiering av gemensamma åtaganden. Följande regler för ersättning vid överproduktion 
respektive återbetalningskrav vid underproduktion gäller: 


 LU under tak LU under tak 
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prestationer 


LU över tak 
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Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om de ges vid Campus Helsingborg 
eller vid övriga delar av universitetet. 
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HT anordnar kurser i svenska för utbytesstudenter. Från och med resursfördelningen 2015 lyfts detta 
ut som ett särskilt uppdrag utanför HT:s ordinarie utbildningsuppdrag. Uppdraget omfattar 130 hst och 
finansieras med 5,8 mnkr. I samband med förändringen sänks HT:s basfinansiering med motsvarande 
belopp varför ändringen är kostnadsneutral. 


Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen hur många helårsstudenter som får avräknas 
mot de konstnärliga prislapparna. Det överskjutande antalet får istället avräknats mot andra prislappar, 
framför allt prislappen för naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym 
än som kan ersättas med konstnärliga prislappar. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett 
omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För att 
möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet får fakulteten stöd i form av sänkt 
utbildningsuppdrag och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet enligt tabellen ovan.  
Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag för 2015-2017 sänkts därför med 2 mnkr per år medan 
tilldelningen av resurser ligger kvar oförändrad.  


4.5 Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 


Totalt har 24,9 mnkr avsatts för riktade ändamål enligt följande: 


– Generella stöd till kårerna (3 118 tkr) 
– Generella stöd till nationerna (690 tkr) 
– Riktade stöd och köpta tjänster, inkl. Bopoolen (3 675 tkr) 
– Studentbostäder till internationella studenter (15 000 tkr)  
– Kompetensutveckling PUPA (1 000 tkr) 
– VEBAR, verksamhetsbaserad arkivering, projekt 2013-2015 (217 tkr) 
– Studentförsäkringar (200 tkr) 
– Medlemsavgifter m.m. (1 000 tkr). 


 
Totalt har 9,6 mnkr avsatts för senare beslut 2015 enligt följande: 


– Strategiska utbildningsmedel (6 000 tkr) 
– Åtgärder för intern styrning och kontroll (100 tkr) 
– Stimulansmedel för internationalisering (2 000 tkr) 
– Medel för nya SAS-kurser (1 500 tkr). 


4.6 Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet 


Nedan följer en sammanställning av resursfördelning inom respektive fakultet/motsvarande under 
2015 (mnkr). Därutöver avsätts till UB 6,3 mnkr och 33 mnkr till senare fördelning och riktade 
ändamål.  


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU 


174 162 75 130 498 320 118 315 16 21 15 
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Den absoluta huvuddelen av 
anslaget till 
grundutbildningen går till de 
8 fakulteterna (95 %). En 
mindre del går till USV, 
LUKOM, NÄLU och UB (3 
%). Därutöver finns 2 % av 
anslaget till riktade ändamål 
och senare beslut, se avsnitt 
4.5. Här ingår bl.a. stöd till 
boende för internationella 
studenter och stöd till kårer 
och nationer inklusive köpta 
tjänster. 


 


 


 


Störst andel av anslaget till 
grundutbildningen går till LTH 
(28 %), följt av M och S (18 
respektive 17 %). Därefter följer 
EHL (10 %), HT (9 %), N (7 %), 
K (7 %) och J (4 %). Anslaget 
speglar inte direkt hur många 
studenter som finns vid 
respektive fakultet. En fakultet 
som kan avräkna mot en högre 
s.k. prislapp kan ha färre 
studenter än en fakultet med 
samma anslag men som 
huvudsakligen avräknar mot en 
lägre prislapp.  


 


I bilaga 1 presenteras fördelning av utbildningsanslaget per post och fakultet/motsvarande för 2015. 
Regeringen avser att i regleringsbreven för 2015 fördela medel för 5 000 nya platser och en 
förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och lärar- och 
förskollärarutbildningar med 125 mnkr. Även kvalitetsmedlen baserade på Universitetskanslers-
ämbetets utvärderingar kommer att fördelas i regleringsbreven. Regleringsbreven beslutas först i slutet 
av december månad. Ett kompletterande resursfördelningsbeslut för 2015 kommer därför att 
presenteras för styrelsen på mötet i februari. I samband härmed sker också komplettering med 
planeringsförutsättningar inom utbildningen för åren 2016-2018, när förutsättningarna för kommande 
år är bättre kända. 
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5 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning 
Anslagen till forskningen har stadigt ökat de senaste åren. Universitetets forskare har varit 
framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. Forskarutbildningen vid universitetet är en 
central och viktig del av verksamheten. En betydande del av forskningen bedrivs, tillsammans med 
handledarna, av doktorander. En stor och växande del av medlen för forskning kommer genom olika 
typer av externa bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat. Detta har i sin tur 
lett till att andelen oförbrukade bidrag också ökat.  


Huvuddelen av universitetets forskningsmedel 
kommer från externa finansiärer. Det statliga 
anslaget, som tilldelas varje år genom 
regeringens budget, har relativt sett minskat. 
Universitetets ökande andel externa bidrag 
innebär en allt hårdare press på samfinansiering 
och en allt större ekonomisk utmaning för de 
enskilda fakulteterna såväl som för lärosätet 
som helhet. Så trots att medlen till forskningen 
ökat har inte den egna rådigheten för 
universitetet ökat. 


För att bedriva världsledande forskning behövs världsledande forskningsanläggningar. Det nationella 
MAX IV-laboratoriet erbjuder en unik tillgång till en kraftfull synkrotronljuskälla. MAX IV kommer 
att bidra till att stärka både spetsforskning och samverkan mellan akademi och näringsliv. European 
Spallation Source, ESS, erbjuder stora möjligheter att med hjälp av neutronstrålning studera olika 
material på molekylnivå. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till ett 
världsledande centrum för materialforskning. Universitetet bygger även upp ett forsknings- och 
innovationscentrum inom Life science inom ramen för Medicon Village. Genom att samla framför allt 
cancerforskare från flera fakulteter i dessa lokaler skapas en unik och kreativ miljö för forskning, 
innovation och samverkan. 


Enligt den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen höjs det nationella ramanslaget 
under 4 år (2013-2016) med 4 miljarder kronor för forskning. I detta ingår stärkt basfinansiering till 
universitet och högskolor, satsningar på Life science, satsningar på spetsforskning, mer medel till ESS 
och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska leda till nya produkter och tjänster. Även den 
konstnärliga forskningen fick ett höjt anslag. De direkta anslagen till samtliga universitet och 
högskolor ökade med 600 mnkr 2014 och 2015 och från och med 2016 höjs anslaget till 900 mnkr. 
2014 fick universitetet 78,8 mnkr och för 2016 förväntas en ny höjning på drygt 40 mnkr. 


5.1 Principer 


Det ökade ramanslaget till forskning ska framöver i första hand användas till befintliga åtaganden. Det 
innebär framför allt att universitetet ska fullfölja redan ingångna avtal. Då universitetets unika styrka 
ligger i dess bredd måste alla fakulteter ges möjligheter att utvecklas. De forskningsmedel som kan 
göras disponibla framöver, efter att åtaganden för MAX IV-laboratoriet, ESS och Medicon Village är 
uppfyllda, ska därför inte minst användas till att stärka forskningen vid de fakulteter som inte direkt är 
inblandade i de tre projekten.  


Universitet har under de senaste åren fått ökade forskningsanslag från statsmakten och inte minst har 
forskningsbidrag från externa källor ökat. I takt med att de externa medlen växer blir också behovet av 
samfinansiering en allt större ekonomisk utmaning för universitetet. Även behovet av ekonomiskt stöd 
till att bygga upp nya och utveckla befintliga forskningsmiljöer har blivit allt viktigare. Det är 
fakulteterna och institutionerna som har det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för sin verksamhet, 
inklusive samfinansiering. Men för vissa projekt, inte minst av fakultetsövergripande natur, kan 
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gemensamma medel utgöra ett avgörande stöd. Detta har lett till att rektors strategiska 
forskningsmedel blivit allt viktigare för olika former av samfinansiering.  


5.2 Omfördelning och ökade anslag 


Konstnärliga fakulteten fick genom statens ökade anslag 3 mnkr 2013 och ytterligare 3 mnkr 2014. 
Dessutom fick den konstnärliga fakulteten en ökning med 2 mnkr 2013 genom intern omfördelning. 
De senare medlen ska främst användas för att kunna anta en doktorand per forskningsområde. Denna 
satsning har fallit väl ut och för 2015 kommer den att förstärkas med ytterligare 2 mnkr. 


Både kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) 
har 2012 blivit fristående enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisades, med början 2013, till 
dessa styrelser för att bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive 
gruppering och för att kunna attrahera extern finansiering. USV-styrelsen tilldelades 1 mnkr från såväl 
utbildnings- som forskningsanslaget som en permanent ökning. LUKOM-styrelsen tilldelades en 
tillfällig ökning för två år om 0,5 mnkr från utbildningens kapital och 0,5 mnkr från 
forskningsanslaget. Den tillfälliga ökningen till LUKOM:s styrelse förlängs nu ytterligare två år, 2015 
och 2016. Effekten ska utvärderas inför 2016. En framtida utgångspunkt ska vara att LUKOM-
verksamheterna ska få ökade resurser när universitetets verksamhet växer enligt samma modell som 
gäller för Förvaltningen.   


Pufendorfinstitutet, som är en del av USV, tilldelades för 2014 7 550 tkr. När institutet började sin 
verksamhet 2009 medföljde ett myndighetskapital om 8 mnkr. Detta kapital är i huvudsak förbrukat. 
För 2015 anslås, utöver tidigare års anslag, ytterligare 2 mnkr. Planeringsförutsättningen för 2016 är 
att höjningen blir 2,5 mnkr.  


Swedish South Asian Students Network (SASNET) har fram till 2009 delvis finanseriats genom 
SIDA. USV tilldelades 2013 en temporär ökning av anslaget om 1,8 mnkr till SASNET, vilket 
finansierades genom en proportionerlig nerdragning av anslaget till samtliga fakulteter och 100 tkr av 
universitetsgemensamma medel. Satsningen ska utvärderas efter 3 år, d v s inför 2016. I 
fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV medfinansiering om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid 
LUCSUS och CIRCLE om vardera 500 tkr. Motsvarande medfinansiering erhålls även för 2015 och 
finns även med i planeringsförutsättningarna för 2016-2018.  


5.3  Rektors strategiska forskningsmedel 


Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med visionen att bedriva verksamhet i världsklass kräver 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex myndighet 
uppkommer också olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist. 
Till rektors förfogande finns 35 mnkr för strategiska forskningssatsningar. Trycket på rektors 
strategiska forskningsmedel har varit stort de senaste åren och för 2014 avsatta medel har överanvänts. 
Tidigare fattade beslut har tagit planerade medel för 2015 (35 mnkr) i anspråk. Det betyder att det 
under 2015 inte finns några strategiska forskningsmedel att tillgå. Det finns därför behov att avsätta 
ytterligare 30 mnkr 2015 till rektors strategiska forskningsmedel vilket innebär en underbalansering av 
budgeten med samma belopp. 


Under 2014 räckte inte rektors strategiska forskningsmedel (35+20 mnkr) och de strategiska 
utbildningsmedlen (knappt 6 mnkr). Det fanns inte minst ett stort behov av samfinansiering av olika 
forskningsprojekt. Det resulterade i ett överutnyttjande av universitetsgemensamma medel vilket i sin 
tur ledde till ett behov av en underbalansering med upp till 40 mnkr för 2014. 


Universitetet sålde sina aktier i Ideon AB 2009. Reavinsten från försäljningen uppgick till 120 mnkr. 
Riksdagen beslutade att dessa medel endast fick användas till att finansiera ESS, efter särskilt beslut 
av regeringen. I regleringsbrevet för 2010 angavs att 38 mnkr fick disponeras av universitetet som en 
delfinansiering av kostnaderna för ESS. Av reavinsten finns därmed 82 mnkr kvar. De medel som 
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finns på universitetets räntekonto i Riksgälden genererar en årlig ränteavkastning. Den föreslagna 
underbalanseringen bör i första hand återbalanseras mot reavinsten på 82 mnkr, om denna görs 
tillgänglig för universitetet eller genom framtida avsättningar från räntenettot.  


5.4 Forskningsinfrastruktur 


För att bedriva världsledande forskning behövs både strategiska forskningssatsningar och strategiska 
forskningsanläggningar. Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande 
forskningsinfrastruktur har ökat påtagligt. Universitetets ökande andel externa bidrag innebär en allt 
hårdare press på samfinansiering och en allt större ekonomisk utmaning för fakulteterna såväl som för 
lärosätet som helhet. En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur byggs upp för att 
möta utmaningarna att både Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse lagt om sin 
policy för finansiering av dyrbar utrustning, vilket försvårar möjligheterna för universitetet att få 
tillgång till sådana medel.  


Resursen byggs upp med 4 mnkr/år till totalt 20 mnkr år 2017. För 2015 finns 12 mnkr att tillgå. 
Samtidigt sätter också fakulteterna av egna resurser till de infrastruktursatsningar som får 
universitetsgemensamt stöd från denna infrastrukturfond. 


5.5 MAX IV-laboratoriet  


MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning vars driftkostnader finansieras i huvudsak 
av Vetenskapsrådet och Lunds universitet. Laboratoriet leds av en styrelse och styrs av en nationell 
förordning (SFS 1994:946). Efter samråd med universitetet ska Vetenskapsrådet lämna underlag till 
budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Uppförande av den nya MAX IV-
anläggningen pågår och den officiella byggstarten var i slutet av 2010. Anläggningen ska invigas 
2016. När anläggningen är fullt utbyggd finns plats för cirka 30 strålrör och cirka 2 000 till 3 000 
forskare. Inventarier och vetenskaplig utrustning till det nya MAX IV-laboratoriet finansieras av 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. 


Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungligen budgeterade 1 055 mnkr för 
inventarier och vetenskaplig utrustning till MAX IV (investering). Dessa utgifter var framtagna i 2009 
års penningvärde och är nu indexuppräknade till 2015-års priser. Därmed uppgår universitetets andel 
till 145 mnkr. Beräknat på 10 års avskrivning ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år samt eventuellt 
ytterligare 3 mnkr/år för fördyringar. I budgetförslaget ingår som en planeringsförutsättning en 
avskrivningskostnad om 18 mnkr/år fr.o.m. 2015. 


Under 2014 har en överenskommelse med Vetenskapsrådet undertecknats om finansiering av 
driftkostnaderna för MAX IV från 2015 till och med 2018. Denna överenskommelse säkrar driften av 
laboratoriet under denna tidsperiod. Lunds universitet ska enligt överenskommelsen bidra med 47 
mnkr 2015 och med 52 mnkr per år 2016-2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period med 300 
mnkr 2015 och 295 mnkr per år 2016-2018. 


Universitetets kostnader för samfinansiering av de sju första strålrören, som finansieras gemensamt av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteten, är 2,5 mnkr per år t.o.m. 
2022. Ytterligare sex strålrör är finansierade av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
samt Estland och Finland.  
 
MedMAX, som är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis från universitetsgemensam nivå. Dessa kostnader beräknas till 1 mnkr per år 2014-
2023. 
  
Fortfarande finns vissa oklarheter kring MAX IV-laboratoriets långsiktiga finansiering och därför 
avsätts ytterligare 4 mnkr per år fr.o.m. 2014 som en reserv för oförutsedda kostnader. 
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5.6 ESS 


European Spallation Source (ESS) är en s.k. spallationskälla för neutronstrålning och kan jämföras 
med ett gigantiskt mikroskop. ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfrastruktur som har 
skett i Europa under de senaste decennierna. ESS har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro att 
bygga.  


ESS är en internationell forskningsanläggning där Sverige finansierar 35 procent av kostnaden för 
konstruktionen.  Staten och Vetenskapsrådet går in med huvuddelen av medlen. Lunds universitet 
kommer att bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor. Detta finansierar universitetet genom att 
årligen anslå 55 mnkr under 10 år. 


I regeringens budgetproposition för 2014 framgår att ett kapitaltillskott på 800 miljoner kronor behövs 
till ESS. I budgetpropositionen för 2015 föreslås att regeringen bemyndigas besluta om kapitaltillskott 
och/eller bidrag till ESS under 2015 med högst 700 mnkr, varav 500 mnkr tas från Vetenskapsrådet 
och resterande 200 mnkr från Lunds universitet.  


5.7 Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 


2015 har totalt 241,7 mnkr avsatts för riktade ändamål och för senare beslut, inklusive avsättning till 
rektors strategiska forskningsmedel 35 mnkr. 
 
I summan för riktade ändamål ingår 55 mnkr till ESS, 7,5 mnkr avseende ökade kostnader för MAX 
IV och 5 mnkr till forskarskola i ämnesdidaktik (fördelas till HT).  
Därutöver ingår följande poster, totalt 87,2 mnkr: 
 


- Fundraisingkampanj, upphör 2018 (5 000 tkr) 
- Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Medicon Village (10 000 tkr) 
- Pufendorfinstitutet (2 000 tkr) 
- Utvärdering av forskning RQ14 (1 000 tkr) 
- 350-års jubileum (5 000 tkr) 
- Jämställdhet (RQ08-medel) (4 000 tkr) 
- Kompetensutveckling PUPA (3 000 tkr) 
- LUPOD (1 200 tkr) 
- EU:s ramprogram (2 000 tkr) 
- Central satsning på Öst- och Sydostasien (820 tkr) 
- VEBAR, verksamhetsbaserad arkivering, projekt 2013-2015 (433 tkr) 
- Generellt stöd kårer, nationer samt riktat stöd (1 025 tkr) 
- Medlemsavgifter m.m. (1 000 tkr) 
- Delfinansiering av akademiska högtider (1 000 tkr). 
- Jämställdhetssatsning för nya professorer (4 000 tkr), enligt avsnitt 3.3 
- SFO Mellanöstern (11 795 tkr, exakt belopp först känt i RB) 
- Vidareförmedling av medel till strategiska forskningsområden (SFO) till andra lärosäten 


(33 975 tkr). 
 
Totalt har 87 mnkr avsatts för senare beslut 2015 enligt följande: 


- Forskningsinfrastruktur, ökas med 4 000 tkr/år till 20 000 tkr/år 2017 (12 000 tkr) 
- Samverkan och ranking (2 000 tkr) 
- Åtgärder för intern styrning och kontroll (200 tkr) 
- Rektors strategiska forskningsmedel (35 000 + 30 000 tkr) enligt avsnitt 5.3 
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- Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende strategiska forskningsområden 
(7 793 tkr) 


5.8 Sammanfattning av forskningsanslaget per fakultet 


Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2015 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts 18,9 mnkr till UB. 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX 


73 225 38  33 371 389 434 123 42 21 66 


 


 


 


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet/motsvarande 2015 framgår av bilaga 2. 
Planeringsförutsättningar för 2016 – 2018 redovisas i bilaga 3. 
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6 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 


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- och systemkostnader. Universitet och högskolor i Sverige har kommit 
överens om att redovisa kostnader för stödverksamhet enligt den s.k. SUHF-modellen. Modellen 
erbjuder en systematik och struktur för att beräkna, tydliggöra och redovisa stödverksamhetens 
kostnader. Stödverksamhetens kostnader på de olika nivåerna fördelas på verksamhetsgrenarna 
utbildning och forskning och debiteras kärnverksamheten.  


Lunds universitet fördelar kostnaderna för stödverksamhet på universitetsgemensam nivå genom en 
årlig ”faktura” till varje fakultet/motsvarande verksamhet. Fakturans belopp och fördelning på 
verksamhetsgrenar fastställs av universitetsstyrelsen i resursfördelningsbeslutet och ändras inte under 
året. Fakulteterna fördelar på motsvarande sätt de fakultetsgemensamma kostnaderna och sin andel av 
de universitetsgemensamma kostnaderna till institutionerna som i sin tur fördelar dessa kostnader, 
inklusive de institutionsgemensamma kostnaderna, på kärnverksamheten. I den ekonomiska 
redovisningen visas härigenom de fulla kostnaderna för den bedrivna verksamheten, inkluderande 
såväl direkta som indirekta kostnader. 


De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i följande grupper. 
 


 
 
Nedan finns en närmare beskrivning av de olika grupperna och vilka verksamheter och kostnader som 
finns i dessa. Observera att beloppen nedan avser 2014 års universitetsgemensamma kostnader. 
 
Ledning och styrning:  25 mnkr 
Kostnad för universitetsstyrelse, internrevision och universitetsledning inkl. medel till 
universitetsledningens disp. 7,5 mnkr. 


Universitetsbiblioteket: 92 mnkr 
Kostnad för universitetsgemensamma inköp av e-media på uppdrag av fakulteterna 28 mnkr, kostnad 
för forskarnas publicering 3 mnkr, kostnad för bibliotekssystem 5 mnkr, kostnad för läsplatser och 
biblioteksverksamhet 56 mnkr.  


Övriga gemensamma kostnader (avgifter, gemensamma lokaler mm) 69 mnkr 
Gemensamma undervisningslokaler, caféer och restauranger, återvinning, säkerhet m.m. 18,5 mnkr, 
personalrelaterade kostnader som rehab och trygghet, personförsäkringar m.m. 6,8 mnkr, Facklig 
förtroendemannatid m.m. 8,4 mnkr, bankavgifter, riksrevision 2 mnkr, internpost 2,6 mnkr, BONUS 
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presskopia avtal 4,1 mnkr, Utvecklingsenhet och bibliotek i HBG 10 mnkr, studenthälsa, teckentolkar 
m.m. 7,8 mnkr, företagshälsovård 6,5 mnkr, basfinansiering kongressverksamhet 1,5 mnkr. 


Bas-IT 66 mnkr 


Datanät: SUNET 13 mnkr, LUNET 15 mnkr, CFL 17 mnkr, Microsoft site licens 4 mnkr, E-post 6 
mnkr, Servicedesk 3 mnkr, Identitetshantering (Lucat – nytt när IAM projekt är klart) 4 mnkr, 
säkerhet, IT arkitekt mm 4 mnkr. 


Förvaltningen 222 mnkr 


– Sektionen Student och utbildning; (antagning, examenshantering, studieverkstad, pedagogiskt 
stöd till studenter, central studievägledning, Ladokhantering) 29 mnkr,  


– Sektionen Externa relationer: (administrativt stöd till internationalisering, avtal, partnerskap, 
besök, mobilitet på centrala avtal, stipendiehantering, studentförsäkringar, mottagande och 
service till studenter, karriär och alumni, nationell rekrytering mm) 27 mnkr, 


– Sektionen Personal (lönekontor, expertstöd i olika personalfrågor) 31 mnkr,  
– Sektionen Ekonomi (budget och uppföljning, inköp och upphandling, redovisning och 


kvalitetssäkring m.m.) 26 mnkr,  
– Sektionen Kommunikation (stöd till ledning i kommunikationsfrågor, press och nyheter, LUM, 


stöd i frågor som rör varumärke, internkommunikation) 8 mnkr,  
– Sektionen Forskning, samverkan och innovation (Forskningsservice, Samverkan, 


Donatorrelationer, LU Open, LU Innovation system) 33 mnkr,  
– Sektionen Juridik och dokumenthantering (juridisk expertis, registratur, arkivering och 


dokumenthantering, systemförvaltning diarieföringssystem) 10 mnkr,  
– LU Byggnad (lokalplanering, avtal, byggprojekt, hyresdebitering, arbetsmiljö, säkerhet och 


miljöfrågor) 16 mnkr,  
– Universitetsledningens stab (universitetsledningens sekretariat, stöd i planeringsfrågor, stöd i 


utvecklingsfrågor) 16 mnkr,  
– Lokalhyra, lokalvård, inventarier m.m. 27 mnkr. 


Administrativa system 73 mnkr 
System inom utbildning (Ladok, NyA, Lubas, Survey and Report, Interbas, MIRA) 31 mnkr, 
personalsystem (Primula, E-rekrytering) 5 mnkr, ekonomisystem (Orfi, Lupin, EOS, Lupos, E-
kontrakt) 12 mnkr, kommunikation (Webb, Awelu (översättning)) 18 mnkr, dokumenthantering (DFS, 
SYLL) 4 mnkr, ledningsinformation (Kuben) 2 mnkr, lokaler och schema (Time Edit) 1 mnkr. 


Lokal avgift (tidigare en del av lönebikostnaden)  39 mnkr 
Kostnader för delpensioner, avtalspensioner, omställningar, föräldraersättning doktorander, avgifter 
till trygghetsstiftelsen, avsättning partsgemensamma medel m.m. 


TOTALA UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2014 586 mnkr 
 
Varav finansiering genom debitering av fakulteterna inkl. lokal avgift:  581 mnkr 
och finansiering av uttag för indirekta kostnader vid extern försäljning:  5 mnkr 
 
I tabellen nedan framgår de universitetsgemensamma kostnadernas utveckling under perioden 2010-
2014:  
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 2014 
(mnkr) 


% av total kostnad året innan Ökning 2010-2014 


Ledning och styrning 25 0,34 % -1 % 


Universitetsbiblioteket 92 1,26 % 16 % 


Centrala kostnader som berör 
hela LU 


69 0,94 % -1 % 


Bas IT  66 1,23 % 11 % 


Förvaltningen 
(lön och drift) 


222 3,04 % 13 % 


Administrativa system 73 0,99 % 34 % 


TOTALT (exkl. lokal avg.) 547 7,48 % 13 % 


 
Under perioden 2010 till 2014 ökade universitetets kostnader med 26 procent och förvaltningens 
kostnader med 13 procent. Universitetets strävan är att universitetsgemensamma kostnader 
procentuellt bör öka med högst hälften av motsvarande ökning för universitetets totala kostnader. 
Strävan har därmed uppnåtts under perioden. 
 
Förslag till universitetsgemensamma kostnader 2015 
Grundutbildnings- och forskningsanslag som delas ut till fakulteterna ligger i ungefär samma nivå som 
föregående år, externa forskningsanslag beräknas i prognoser fortsätta öka och forskning men framför 
allt grundutbildning genererar underskott. De ökningar som föreslås för 2015 är endast sådana 
kostnader som universitetet inte kan påverka eller som är en följd av tidigare beslut. De är: 
 
Universitetsbiblioteket - e-media    3,3 mnkr 
Täckning för prisökning 2014 och 2015 för att undvika att behöva säga upp e-mediaprenumerationer. 
Detta gäller e-media som köps in universitetsgemensamt för att användas av alla fakulteter. 
Prisökningar uppgår till i snitt 5 % per år vilket är betydligt mer än de pris- och löneuppräkningar som 
anslagen räknas upp med.  


Övriga gem. kostnader – BONUS presskopia avtal  1,5 mnkr 
Universitetet debiteras enligt avtal per helårsstudent. En ökning av den nationella debiteringen görs 
från 150 kr till 200 kr per helårsstudent. Avtalet ger en ökad möjlighet för digital hantering. 


Bas-IT – IAM – ny identitetshantering (ersätter Lucat)  2,7 mnkr 
Projekt IAM kommer att vara klart under 2014 och kostnad för nytt system ökar från dagens 4 mnkr 
till 6,7 mnkr. Projektet innebär en nödvändig kvalitetsökning och systemet är en grund för 
funktionalitet i alla administrativa system.  


Administrativa system – Ladok   1,8 mnkr 
Det studieadministrativa systemet Ladok hanteras av ett konsortium mellan universitet och högskolor i 
Sverige. Lärosätena betalar utifrån storlek/antal helårsstudenter. Universitetets andel är ca 8 % av total 
kostnad. Konsortiet uppgraderar Ladok till en ny version Ladok3 vilket kommer innebära ökade 
kostnader för konsortiemedlemmarna. 


Ändrad finansieringsform – Konstintendent   -0,5 mnkr 
Konstintendentens organisatoriska placering har fr.o.m. 2014 ändrats från förvaltningen till Skissernas 
museum (LUKOM). Då finansieringsformen för de olika verksamheterna skiljer sig åt så minskas de 
universitetsgemensamma kostnaderna och anslag till LUKOM ökar med motsvarande belopp. 
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Universitetsgemensam kostnad 2014 finansierat från  
fakulteterna (exkl lokal avgift)  542 mnkr 
Universitetsgemensam kostnad 2014 finansierat från extern försäljning    5 mnkr 
Summa föreslagna ökningar 2015 enligt ovan  8,8 mnkr 
Pris – och löneomräkning (0,7922 %) 4,3 mnkr 
Förslag till ny universitetsgemensam kostnad 2015  560,1 mnkr 
 
Förslag till ny lokal avgift 2015 39 mnkr2 
 
De universitetsgemensamma kostnaderna debiteras med hjälp av uppskattningar/schabloner mellan 
utbildning och forskning. Stödet till utbildning är mer omfattande än stödet till forskning. Förslaget för 
2015 innebär att kostnaderna för utbildning fortsätter öka – flera av kostnadsökningarna belastar till 
största del utbildning t.ex. BONUS-presskopia avtal och systemet Ladok. Flera delar av de 
universitetsgemensamma kostnaderna fördelas mellan utbildning och forskning i relation till 
universitetets omsättning mellan verksamheterna. Schablonen har under flera år varit 35 % för 
utbildning och 65 % för forskning. Under de senaste två åren har omsättningen istället varit 33 % 
utbildning och 67 % forskning och därför har schablonen ändrats till 33 % för utbildning och 67 % för 
forskning. Detta medför en minskad belastning på utbildning och en ökad belastning på forskning. 
  
Förslaget för 2015 innebär att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten på universitetsgemensam 
nivå uppgår till 7,44 procent samt 0,52 procent i lokal avgift av total kostnad (debitering som belastar 
fakulteterna). Detta innebär följande fördelning mellan verksamheterna: 
 
Utbildning:  10,27 % av total kostnad 
Forskning:  5,93 % av total kostnad 
 
I tabellen nedan framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren.3 
    


 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 
förslag 


Universitetsgemensamma 
kostnader/total kostnad 
föregående år (%) 


8,57 8,43 8,11 7,73 7,47 7,47 7,44 


Ram inkl pris och lön 
(mnkr) 


462 484 496 507 517 547 560 


Lokal avgift (mnkr)     38 39 39 


Lokal avgift/total kostnad 
föregående år (%) 


    0,55 0,54 0,52 


 
Pris- och löneomräkning för 2015 är beräknad till 0,7922 %, vilket för universitetsgemensam nivå 
innebär en ökning av ramen med 4,3 mnkr och en ökning för lokal avgift med 0,3 mnkr.  
  


2 PLO-uppräknad 
3 För att kunna jämföra utfall i procent mellan åren har justering gjorts för service i Helsingborg, som rör 
brukarna direkt år 2010 och 2011, för förändringar mellan direktavsättningar och universitetsgemensamma 
kostnader gällande utvärdering och studentbostäder 
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Styrelsen beslutar 
 


1. att ge fakulteterna i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget 
för universitetet vid sammanträdet i februari, 


2. att  ge fakulteterna, NÄLU, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, UB och förvaltningen i 
uppdrag att i budgeten för 2015 inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, 
arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna samt i budgeten ta med de förslag till 
åtgärder som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys, 


3. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom utbildning enligt bilaga 1, 


4. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de extra kvalitetsmedel som erhållits 
baserat på Universitetskanslersämbetets utvärderingar, 


5. att fastställa avsättningar för riktade ändamål och senare beslut inom utbildning, enligt avsnitt 
4.5, samt ge rektor i uppdrag att mera i detalj besluta om fördelningen av medel för senare 
beslut, 


6. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom forskning enligt bilaga 2, 


7. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inom forskning enligt bilaga 3, 


8. att fastställa avsättningar för riktade ändamål och senare beslut inom forskning, enligt avsnitt 
5.7, samt ge rektor i uppdrag att mera i detalj besluta om fördelningen av medel för senare 
beslut,  


9. att universitetet bidrar till finansieringen av ESS med 55 mnkr per år 2013-2022, 


10. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen 2015 USV, LUKOM, NÄLU, MAX 
IV-laboratoriet och UB enligt bilagorna 1 och 2, 


11.  att fastställa de universitetsgemensamma kostnaderna inklusive lokal avgift 2015 till 599 mnkr, 
varav internrevisionen tilldelas 3 605 tkr,  


12. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader, gemensamma service-
funktionerna vid Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift 2015 enligt bilaga 4, 


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


14. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelning av räntenettot, samt 


15. att fortsätta från räntenettot bygga upp en lokalfond som kan bära delar av särskilda projekts 
ökade hyreskostnader. 
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Bilaga 1 


  


Resursfördelning för 2015 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet plo 0,007922
Uppdrag som finansieras av kapital Gemensam finansiering


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


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2014 för uppdrag (ej kapital) 171 287 156 540 71 248 132 160 488 844 324 846 116 710 317 897 14 295 0 3 264 0 0 1 797 091
Pris- och löneomräkning 1 357 1 240 564 1 047 3 873 2 573 925 2 518 113 0 26 0 0 14 237
Förändrade uppdrag 2015 enl BP15 9 818 -606 9 212
Kvalitetsförstärkning 2015 enl BP15 + regleringsbrev 0
Förändrade uppdrag 2015 enl BP15 + regleringsbrev 0
Förändrade uppdrag 2015 enligt VÅP15, ligger kvar 1 732 3 051 4 783
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag -5 800 -5 800
Tillfälliga platser BP 13 (sista året) 384 352 165 288 1 111 708 268 690 34 4 000
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2015 0


0
Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 0 22 26 0 0 0 0 -12 0 0 72 0 0 108
Övrig kapitalfinansiering 1 898 1 200 1 662 1 000 500 6 260
Plo övrigt kapitalfinansierat 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 0 0 50
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag 5 800 5 800
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 347 0 2 921 8 033


0
Gemensam finansiering KOM, UB 16 299 5 838 22 137
Ökning pliktexemplarsfunktionen och Botan 860 450 1 310
Gemensam finansiering, jiddisch 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 279 228 1 647 2 190 4 344
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Stimulansmedel internationalisering 1 797 1 273 652 190 1 778 460 910 1 426 514 9 000
Gemensam finansiering övrigt 33 000 33 000
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 889 -4 603 -2 160 -3 772 -14 373 -9 304 -3 379 -9 031 -437 -14 -439 0 -52 400


0
0


Summa 173 788 161 930 75 174 129 913 497 698 320 410 118 456 314 620 15 528 20 570 15 089 6 288 34 500 1 883 963
Utbildningsuppdrag 173 028 157 100 75 255 131 495 508 646 329 253 119 578 319 593 14 450 0 15 528 0 0 1 843 926
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Bilaga 2 
 


 


  


Resursfördelning för 2015 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet plo 0,007922


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2014 exkl SFO 71 100 217 277 36 634 29 676 343 136 301 124 408 129 119 911 38 281 18 358 65 000 17 375 35 000 0 1 701 001
Max-lab/N-fak enl tidigare tilldelning 775 775
Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 563 1 721 295 235 2 718 2 386 3 233 950 325 149 521 138 13 235
Förändrade uppdrag 2015 2 000 2 000


0
Strategiska forskningsmedel 26 327 85 536 23 344 19 434 154 641
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 708 33 708
Plo strat forsknmedel 0 0 0 0 209 678 185 0 0 0 0 0 0 421 1 492


0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000
GIS-centrum 250 250
Ökad hyra Skissernas museum 1 500 1 500
Konstintendenten från Förvaltningen 473 473
Plo konstintendenten 4 4
Reducerade indir kostn motsv ovan -19 -58 -10 -8 -98 -103 -115 -32 -11 -5 -18 -477


0
Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -161 -486 -84 -72 -822 -860 -960 -271 -92 -46 -146 0 0 0 -4 000


0
Ökning pliktexemplarsfunktionen 1 350 1 350
Riktade ändamål, forskarskola HT 5 000 5 000
Riktade ändamål och senare beslut 51 678 51 678
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 62 500 62 500
Extra strategiska forskningsmedel 30 000 30 000
Summa 72 584 224 854 37 935 32 630 371 470 388 760 434 066 122 558 41 504 20 933 66 132 18 863 35 000 201 741 2 069 030
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Bilaga 3 
 


 


 


Planeringsförutsättningar för 2016 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2015-års prisläge


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2015 exkl SFO 71 644 218 940 36 919 31 903 345 756 303 407 411 497 120 829 38 596 20 479 66 279 18 863 35 000 0 1 720 111
Ökning basfinasiering MAX IV 5 000 5 000
Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2016 0


0
Strategiska forskningsmedel 0 0 0 0 26 536 86 214 23 529 0 0 0 0 0 0 19 588 155 866
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 975 33 975
Plo strat forsknmedel 0


0
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -158 -483 -83 -70 -822 -860 -961 -267 -91 -46 -157 0 0 0 -4 000


0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000


0
Riktade ändamål, forskarskola HT 5 000 5 000
Riktade ändamål och senare beslut 49 745 49 745
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 62 500 62 500
För senare fördelning nya medel FoI-prop 13 36 000 36 000
Summa 72 586 224 857 37 936 32 632 371 469 388 760 434 066 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 205 808 2 078 097
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Planeringsförutsättningar för 2017 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2015-års prisläge


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2016 exkl SFO 71 644 218 940 36 919 31 903 345 756 303 407 411 497 120 829 38 596 20 479 71 279 18 863 35 000 0 1 725 111
0


Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2017 0


0
Strategiska forskningsmedel 26 536 86 214 23 529 19 588 155 866
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 975 33 975
Plo strat forsknmedel 0


0
Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -158 -483 -83 -70 -822 -860 -961 -267 -91 -46 -157 0 0 0 -4 000


0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000


0
Riktade ändamål och senare beslut 54 845 54 845
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 62 500 62 500
För senare fördelning nya medel FoI-prop 13 36 000 36 000
Summa 72 586 219 857 37 936 32 632 371 469 388 760 434 066 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 210 908 2 078 197


32 


 







 


 


 
 
 
 
 


Planeringsförutsättningar för 2018 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2015-års prisläge


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2017 exkl SFO 71 644 218 940 36 919 31 903 345 756 303 407 411 497 120 829 38 596 20 479 71 279 18 863 35 000 0 1 725 111
0


Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2018 0


0
Strategiska forskningsmedel 26 536 86 214 23 529 19 588 155 866
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 975 33 975
Plo strat forsknmedel 0


0
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -158 -483 -83 -70 -822 -860 -961 -267 -91 -46 -157 0 0 0 -4 000


0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000


0
Riktade ändamål och senare beslut 45 545 45 545
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 62 500 62 500
För senare fördelning nya medel FoI-prop 13 45 500 45 500
Summa 72 586 219 857 37 936 32 632 371 469 388 760 434 066 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 211 108 2 078 397
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 Bilaga 4 


  


 


 


 


Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive gemensamma servicefunktioner
vid Campus Helsingborg 2015


(tkr)
Universitetsgem kostnader 2015 Universitetsgem kostnader 2014


Område Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Förändr
LTH 60 856 257 67 448 128 561 60 735 558 64 888 126 181 2 379
N 15 667 203 49 138 65 007 14 839 57 47 637 62 533 2 474
J 8 512 315 3 535 12 362 8 646 490 3 217 12 353 9
S 39 379 849 15 261 55 489 40 118 591 15 215 55 924 -436
EHL 23 666 429 10 247 34 342 23 043 483 10 420 33 946 395
M 40 210 1 921 95 298 137 429 42 002 1 796 88 205 132 003 5 426
K 15 631 0 2 040 17 671 16 242 0 1 813 18 055 -384
HT 21 348 63 22 819 44 229 21 529 43 22 392 43 964 265
MAX IV LAB 0 0 9 611 9 611 0 0 8 798 8 798 813
KOM 2 904 0 947 3 851 2 668 0 799 3 466 385
USV 5 944 2 043 9 489 17 475 6 241 1 412 9 176 16 829 646
NÄLU-HKR 1 065 0 0 1 065 0 0 0 0 1 065
NÄLU-LU 1 344 2 0 1 346 1 271 47 0 1 318 27
Totalt 236 525 6 081 285 832 528 438 237 334 5 477 272 561 515 372 13 066


Fördelning av kostnader för Gemensamma servicefunktioner vid Campus
Helsingborg 2015


(tkr)
Område Utbildning Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2014 Förändr
LTH 2 158 0 405 2 564 2 535 28
N 556 0 295 851 818 33
J 302 0 21 323 323 0
S 1 397 0 92 1 488 1 502 -14
EHL 839 0 62 901 873 28
M 1 426 0 573 1 999 2 024 -25
K 554 0 12 567 581 -14
HT 757 0 137 894 895 -1
MAX IV LAB 0 0 58 58 55 3
KOM 103 0 6 109 99 10
USV 211 0 57 268 276 -8
NÄLU-HKR 38 0 0 38 0 38
NÄLU-LU 48 0 0 48 45 3
Summa (tkr) 8 388 0 1 718 10 106 10 026 80
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Fördelning av kostnader för CFL LU 2015


(tkr)
Område År 2015 Jmf 2014 Förändr
LTH 4 380 4 453 -73
N 2 732 2 645 88
J 358 345 13
S 1 649 1 667 -18
EHL 971 1 042 -71
M 3 307 3 251 56
K 422 430 -8
HT 1 798 1 778 20
MAX IV LAB 445 386 59
KOM 114 112 2
USV 424 491 -67
Summa 16 600 16 600 0


Fördelning av debitering för lokal avgift 2015


(tkr)
Område Utbildning Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2014 Förändr
LTH 3 026 12 6 558 9 595 9 698 -103
N 761 6 4 825 5 591 5 454 137
J 435 14 341 790 810 -20
S 1 999 51 1 528 3 577 3 695 -117
EHL 1 198 18 1 016 2 232 2 341 -109
M 1 797 81 8 189 10 068 9 673 394
K 787 0 206 993 1 008 -15
HT 1 159 3 2 430 3 593 3 583 10
MAX IV LAB 0 0 1 017 1 017 870 148
KOM 119 0 89 209 201 8
USV 268 38 889 1 195 1 220 -25
NÄLU-HKR 0 0 0 0 0 0
NÄLU-LU 1 0 0 1 1 0
Totalt 11 550 223 27 088 38 861 38 553 308
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Bilaga § 62 g












Dnr STYR 2014/927 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 


Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-11-07, § 66.  


Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer 
Lunds universitet följande arbetsordning.  


Inledning 


Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ inom 
universitetet ska råda balans mellan könen. Med balans menas i denna arbetsordning att 
representationen av det ena könet inte får understiga 40 procent av ledamöterna. 


Med uttrycket lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i  
gällande anställningsordning för Lunds universitet. Med uttrycket vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetent lärare avses professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det 
krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. 


Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 
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1. Organisation 
 
1.1  Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt 
följande: 


 
 
En fördjupad beskrivning av de enskilda enheternas uppdrag, sammansättning m.m. finns i 
kapitel 2, 3 och 4 nedan. 
 
1.2 Universitetsstyrelse 
Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess 
uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434), nedan HL).  
Inom universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott.  
 
1.3 Internrevision 
Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen 
(2006:1228), nedan IRF).  
 
1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor  
Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmast 
under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 stycket HF). 
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Rektor ska ha en ställföreträdare (2 kap. 10 § HF). Rektors ställföreträdare ska benämnas 
prorektor. 


1.5 Rektors ledningsråd 
Vid Lunds universitet ska finnas ett ledningsråd benämnt Rektors ledningsråd. 
 
1.6 Utbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam utbildningsnämnd. 
Utbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.7 Forskningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskningsnämnd. 
Forskningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.8 Universitetskollegium 
Vid Lunds universitet ska finnas ett universitetskollegium.  
 
1.9 Personalansvarsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en personalansvarsnämnd (beslut 1993-10-25, A 9 13996/93).  
 
1.10 Disciplinnämnd 
Vid Lunds universitet finns en disciplinnämnd (10 kap. 3 § HF). 
 
1.11 Nämnd för vetenskaplig oredlighet 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för hantering av vetenskaplig oredlighet (beslut 2012-10-
25, LS 2012/624).  
 
1.12 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
 
1.13 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter samt 
biblioteksverksamheter 
 
1.13.1 Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
• Ekonomihögskolan 
• Humanistiska och teologiska fakulteterna 
• Juridiska fakulteten  
• Konstnärliga fakulteten 
• Lunds tekniska högskola 
• Medicinska fakulteten 
• Naturvetenskapliga fakulteten 
• Samhällsvetenskapliga fakulteten 


 
1.13.1.1 Fakultetsstyrelse 
Fakultetens högsta beslutande organ ska vara fakultetsstyrelsen. 
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1.13.2 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) ska verksamheter inrättas efter beslut av 
rektor. Universitetets särskilda verksamheter ska ledas av en gemensam styrelse. 
 
1.13.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.13.4 MAX IV- laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (SFS 1994:946). 
 
1.13.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.14 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.14.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.15 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
 
1.16 Nämnd för ämneslärarutbildning 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för ämneslärarutbildning (beslut 2011-02-17, LS 2011/89). 
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2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
 
2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  


Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
• i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
• om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på 
ett betryggande sätt,  


• om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 
• om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av 


internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § IRF,   
• i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 
• om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket HF, 
• om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, 


delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 
verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 


• om en anställningsordning, 
• om viktiga föreskrifter i övrigt, och 
• i övriga frågor av principiell vikt. 


 


Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport.  
(2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen om:  
 
• förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap. 8 § HF), 
• utseende av rektors ställföreträdare (2 kap. 10 § andra stycket HF),  
• utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap. 1 § andra stycket HF), 
• utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap. 15 § första stycket HF), 
• en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av lärare, 


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 


 
Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
• om ägardirektiv till holdingbolag, 
• om anknutna stiftelser, 
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• om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som studentkår för viss tid 
(4 kap. 8 § HL), 


• om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket HF, 
och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds universitet. 


 
2.2  Universitetsstyrelsens sammansättning 
Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter (2 kap. 1 § HF). 
Ordförande utses bland övriga ledamöter. Lärarna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Lärarnas representanter utses genom val (2 kap. 7 a § HF). Studenterna har rätt att 
vara representerade med tre ledamöter (2 kap. 7 a § HF). Studentrepresentanterna utses i den 
ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Ledamöterna utom rektor utses för högst tre år (2 kap. 7 § HF). 
 
Ordförande och övriga ledamöter (sju) ska enligt 2 kap. 4 § HL utses av regeringen. 
 
Företrädare för de anställda har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
De utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.3 Revisionsutskott 
Revisionsutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den interna 
styrningen och kontrollen (Universitetsstyrelsens beslut 2006-11-10, IR 2008/10). 
 
2.4 Internrevision  
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen och rapporterar direkt till 
universitetsstyrelsen (1 kap. 5 a § HF och 9 - 10 §§ IRF).  
 
Internrevisionen ska ledas av en chef som anställs av rektor efter samråd med 
universitetsstyrelsens ordförande. 
 
2.5 Rektor 
Rektor ansvarar inför universitetsstyrelsen för den löpande verksamheten vid universitetet enligt 
de direktiv och riktlinjer som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen 
informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och verkställa 
universitetsstyrelsens beslut. 
 
Andra frågor än de som avses i 2 § (det vill säga 2 kap. 2 § HF) ska avgöras av rektor, om inte 
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 
2. styrelsen har beslutat något annat (2 kap. 3 § HF).  


 
I enlighet med detta tillfaller beslutsbefogenheter som inte omnämns i 2.1 ovan universitetets 
rektor. Rektor fastställer delegation av beslutsbefogenheter för Lunds universitet. 
 
Rektor svarar för myndighetens arbetsgivarpolitik (8 § MF) genom att: 
• i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga 


arbetsgivarpolitiken, 
• se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten, 
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• skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och 
erfarenhet. 


 
2.6 Ställföreträdare för rektor: prorektor  
Prorektors mandatperiod ska följa rektors. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer (2 kap. 10 § 
HF). 
 
2.7 Utseende av rektor och prorektor  
Rektor utses av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Det åligger universitets-
styrelsen att höra studenter, lärare och övriga anställda innan förslaget lämnas (2 kap. 8 § HF). 
Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen ska följa följande ordning: 
• Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 
• Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa en 


kravprofil för rektor och prorektor. 
• Universitetsstyrelsens andra uppgift är att efter beredning och hörande i universitetskollegiet 


besluta om förslag till rektor och besluta om prorektor. 
• Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet. 


 
I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 
 
2.8 Universitetskollegium 
 
Uppgifter 
• Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens 


skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och 
prorektor.  


• Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare 
och övriga anställda utser lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar 
för ev. fyllnadsval. 


 
Universitetskollegiet ska inför universitetsstyrelsen redovisa hur jämställdhetsaspekten har 
beaktats i samband med val m.m. enligt 2 kap. 8 § HF. 
 
Organisation och sammansättning 
Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och platserna fördelas enligt följande: 16 platser fördelas lika över 
fakulteterna och resterande 8 fördelas med hänsyn tagen till fakulteternas antal anställda inom 
kategorin. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda fördelade så att alla 
fakulteter blir representerade och så att övriga anställda utanför fakultetsorganisationen 
garanteras representation. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Representanter för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt övriga anställda utses genom val 
fakultetsvis/motsvarande.  Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
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Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till universitetskollegiet är anställda vid 
Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade 
tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
• Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju ledamöter 


som utses inom kollegiet. Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga 
anställda ska ingå i arbetsutskottet. Studenterna ges möjlighet att utse en representant till 
arbetsutskottet. Härutöver ges personalorganisationerna möjlighet att utse varsin företrädare, 
som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i arbetsutskottet.  


• Vid beredning av utseende av rektor och prorektor deltar alla universitetskollegiets 
ledamöter.  


• Vid val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen deltar inte studentrepresentanterna.  
 


Mandattiden för kollegiets ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i universitetskollegiet under mandatperioden väljs en 
ersättare.  
 
2.9 Rektors ledningsråd 
Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, vicerektorer (om rektor har utsett sådana), alla 
dekaner och förvaltningschefen. Ledningsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör 
utbildning och forskning samt innovation och samverkan och i övriga frågor som rör 
uppfyllandet av universitetets långsiktiga strategiska mål. Studenterna har rätt att vara 
representerade med två ledamöter i rektors ledningsråd. 
 
2.10 Universitetsförvaltning och förvaltningschef 
Universitetsförvaltningen stödjer universitetsstyrelsen, rektor, fakultetsstyrelserna och 
verksamheten i övrigt i dessas ärendehandläggning och beslutsfattande. Universitets-
förvaltningen sörjer även för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar. 
 
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för administrativa processer och system vid Lunds 
universitet. Förvaltningschefen har ansvar för att utveckla universitetets administration. 
Förvaltningschefen anställs av rektor. 
 
Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 
 
2.11 Universitetsgemensam utbildningsnämnd  
 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på 
fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
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Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande, tillika ställföreträdande 
ordförande. Ordförande är rektor eller person som rektor utser. Nämnden ska bestå av högst tolv 
ledamöter varav åtta representanter för fakulteterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Fakultets-
representanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. Studentrepresentanterna 
utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandattiden för 
ledamöterna i utbildningsnämnden är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.12 Universitetsgemensam forskningsnämnd  
 
Uppdrag 
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden 
bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 
 
Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden 
att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande, tillika ställföreträdande 
ordförande. Ordförande är rektor eller person som rektor utser. Nämnden ska bestå av högst 
tretton ledamöter varav åtta representanter för fakulteterna som ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare samt en representant för USV. Representanten för USV utses av 
rektor enligt förslag från USV:s styrelse. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. Student-
representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
Mandattiden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för studentrepresentanterna, 
tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.13 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV. 
USV ska ledas av en styrelse. USV:s styrelse ska ha ett samlat ansvar för verksamhet, 
samordning och samverkan med övriga verksamheter inom LU. Verksamheternas placering 
inom USV ska utvärderas återkommande. Om inte särskilda skäl föreligger ska de integreras i 
fakulteternas verksamhet.  
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Styrelsen för USV ska bestå av högst tolv ledamöter och ha följande sammansättning: 
Ordförande som utses av rektor, tre företrädare för enheterna inom USV som utses av rektor på 
förslag från USV:s enheter, tre företrädare för fakulteterna som utses av rektor efter förslag från 
Rektors ledningsråd, två externa ledamöter som utses av rektor efter förslag från USV:s enheter. 
Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. Studenterna har rätt att vara representerade i 
styrelsen för USV med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 
7 § studentkårsförordningen (2009:769). En av ledamöterna ska utses till vice ordförande, tillika 
ställföreträdande ordförande. Mandattiden för ledamöterna i USV:s styrelse är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år.  
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101). 
  
Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse (motsvarande institutionsstyrelse) och en 
föreståndare (motsvarande prefekt) om inte synnerliga skäl föreligger. 
 
2.14 Kultur- och museiverksamhet 
Rektor beslutar om att föra verksamheter till eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- 
och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha ett 
samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga verksamheter 
inom Lunds universitet.  
 
Styrelsen ska bestå av föreståndare för vardera av de ingående verksamheterna. Därutöver ska 
styrelsen ha tre externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag från verksamheterna. 
Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. En av de externa ledamöterna ska vara 
ordförande och utses av rektor. Dessutom ska en vice ordförande, tillika ställföreträdande 
ordförande utses. Studenterna har rätt att ha två representanter. Studentrepresentanterna utses i 
den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandattiden för ledamöterna 
i styrelsen är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.15  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Sammansättningen av styrelsen regleras i överens-
kommelse mellan universitetet, Vetenskapsrådet och Vinnova (beslut 2010-06-28, LS 2010/544). 
 
Vid MAX IV-laboratoriet finns det en direktör som utses av styrelsen (SFS 1994:946). 
 
2.16 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattar ett universitetsbibliotek (UB) 
och fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom universitetet kan rektor på begäran besluta att föra 
till eller från LUB. 
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Universitetsbibliotekarien har övergripande ansvar för biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitets-
bibliotekarien är chef för UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsen ska ingå en 
ordförande som utses av rektor, tre externa ledamöter samt en representant för varje fakultet 
utsedd av fakultetsstyrelserna. De externa ledamöterna utses av rektor efter förslag från LUB. 
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i 
den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). En av ledamöterna ska utses 
till vice ordförande, tillika ställföreträdande ordförande. Mandattiden för ledamöterna i styrelsen 
för LUB är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
 
2.17 Nämnd för ämneslärarutbildning 
Nämnden för ämneslärarutbildning har det sammanhållna ansvaret för organisation, ledning, drift 
och kvalitetssäkring för den med Högskolan Kristianstad gemensamma ämneslärarutbildningen.  
 
Studenterna har rätt att ha två representanter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Härutöver har företrädare för personal-
organisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i nämnden och utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Mandattiden för ledamöterna i nämnden för ämneslärarutbildning är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Rektor fattar beslut om närmare föreskrifter om nämndens uppdrag och sammansättning. 
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3 Fakulteter 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan som också kan vara fakultetsstyrelsens ordförande. I 
fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter. 
 
En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Antalet 
ledamöter ska vara tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs av 
dekanen, en ställföreträdare för dekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
två övriga anställda och två externa ledamöter. I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av 
fjorton ledamöter (exklusive studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till sju och antalet externa ledamöter till tre. Studenterna har rätt att vara 
representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Mandattiden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för studentrepresentanterna, 
tre år. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen 
och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen ska företräda fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska vara 
prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. 
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Dekan och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor efter förslag genom val av de röstberättigade inom fakulteten. Röst- 
och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning 
vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har 
förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 


Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
c) Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet 


än den egna som utanför Lunds universitet.   
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor efter förslag genom val enligt punkterna 
a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val av prodekan är anställda vid Lunds 
universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är 
förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande 
anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och 
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § 
HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande  
Rektor utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen 
föreslår externa ledamöter för rektor utan val. En av de föreslagna externa ledamöterna kan vara 
fakultetsstyrelsens ordförande om valberedningen så föreslår. Valberedningen ska ge de röst-
berättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av övriga ledamöter i fakultetsstyrelser 
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har 
förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två 
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års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock 
inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet 
med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.8 Val av valberedning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. 


Valberedningen ska bestå av sju ledamöter, varav fyra företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och tre företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin 
ordförande inom sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.   


De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichef/motsvarande. 


Efter nomineringen upprättar kanslichef ett förslag till valberedning och dess uppgifter, som de 
röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichef/motsvarande ansvarar för valförrättningen. 


Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I det fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem personer ska kanslichefen/motsvarande ansvara för 
att fyllnadsval genomförs. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning eller genom elektroniskt förfarande. Valförfarandet 
ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på såväl 
valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den uppta 
namn på så många valbara personer som valet avser. 
 
3.10  Studenternas medverkan i valberedningsprocessen  
Då valberedningen upprättar förslag till dekan, prodekan och externa ledamöter samt eventuellt 
förslag om extern ordförande ska den bereda företrädare för berörda studentkårer närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt. 
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4 Institutioner 
Det som föreskrivas under punkterna 4.1 till 4.4 ska gälla även för andra motsvarande enheter 
vid Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på annat sätt, se 
3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. Mandattiden för 
ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om det föreligger 
särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet ledamöter och 
sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § HL). 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en 
period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med 
hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan 
med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande och beslutande 
organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda studenters studieprestationer och 
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid 
handläggning av personalärenden som regleras genom anställningsordningen samt i beredning av 
val där studenterna inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas 
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av 
beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren inte har utsett någon 
studentrepresentant ska information lämnas till studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera 
instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, 
ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs utgöra remissinstans, eller, om flera kårers 
verksamhetsområden berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit 
överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, med 
undantag för rektor, behöver dock inte föredras. Föredragning sker mot bakgrund av de 
förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets beredning. Med föredragning avses att den som 
ansvarat för ärendets beredning och framtagande av ett skriftligt förslag till beslut personligen 
presenterar detta genom redovisning för den person eller de personer som ska fatta beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har ansvar för att 
ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna föreskrifter. 
Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden goda förutsättningar för att fatta beslut som 
uppfyller de mål som har ställts upp för den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Lunds 
universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen 
(1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som 
anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll där så erfordras ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av föredraganden, 
undertecknas av sekreteraren och justeras snarast. 
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat beslutet samt 
vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 
ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 
Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskoleförordningen 
universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden 
samt den som utsetts att vara examinator. 
 
Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som 
till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte 
annat är särskilt föreskrivet. 
 
Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden 
hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
 
Ikraftträdande  
Arbetsordningen träder i kraft 2014-11-07 och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, dnr LS 2013/338, och reviderad 2013-09-20, 
dnr LS 2013/474.  
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Eva Porenius  


 
 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 29 augusti 2014 till 16 oktober 2014 


Namn Fakultet Ämne Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Stefan Hansson Med fak Medicinsk 
forskning 


Befordran 2014-10-01 


Klas Flärdh Nat fak Mikrobiologi Befordran 2014-10-01 


Juan Antonio G Ardila Hum och 
teol fak 


Spanska Utlysning 2015-08-01 


Emily Boyd USV Hållbarhets-
vetenskap 


Kallelse 2015-01-01 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2014 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


22 23 % 77 % 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2013 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


33 21 % 79 % 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2012 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


96 27 % 73 % 


2014-10-17 


PM 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 4490, 046-222 00 00  
Fax 046-222 47 15  E-post eva.porenius@rektor.lu.se   
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		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 29 augusti 2014 till 16 oktober 2014






Förva l tn ingschefen   


Redovisning av tidsplan för införande av åtgärder med anledning av 
internrevisionens rapport om styrning av informationssäkerhet 


Rektor svarade 2014-09-01 på internrevisionens rapport ”Styrning av 
informationssäkerhet”, se bilaga. De åtgärder som avses vidtas med anledning av 
rapporten redovisades på universitetsstyrelsens sammanträde 2014-09-19. 
Universitetsstyrelsen efterfrågade då en tidsplan för arbetet, vilken härmed ges. 


Gruppering för samordning av informationssäkerhetsfrågor 
För att komma igång med arbetet med implementering av informationssäkerhet på 
fakulteterna inklusive att ta fram regler och anvisningar som ska gälla för hela 
universitetet, måste samordningsgruppen för informationssäkerhetsfrågor 
(SamInfoSäk) inrättas och komma igång med sitt arbete. 


SamInfoSäk ska initialt ta fram förslag till gemensamma regler och anvisningar 
och långsiktigt vara samordnade organ för dessa frågor. Samordningsgruppen 
används med fördel för utbyte av information och erfarenheter och 
kompetensuppbyggnad, eventuellt med externt expertstöd om så behövs.  


Inrättande 
Uppdrag för SamInfoSäk skrivs och förankras oktober - december 
i verksamheten 


Fakulteterna utser sina representanter januari 


SamInfoSäk sammankallas till första mötet början av februari 


Ansvarig: 
Andreas Wikfeldt, Universitetsledningens stab/utveckling 


Framtagande av gemensamma regler och anvisningar 
SamInfoSäk tar fram förslag till februari - juni 
gemensamma regler och anvisningar 


Gemensamma regler och anvisningar går på remiss augusti - september 


Beslut om gemensamma regler och anvisningar oktober 


Ansvarig: 
Andreas Wikfeldt, Universitetsledningens stab/utveckling 


2014-10-27 
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Processbeskrivningar för gemensamma administrativa system 
Under vintern/våren genomförs möten med systemägarna för de centrala systemen. 
Syftet med dessa möten är att skapa ett forum för diskussion om gemensamma 
frågor kring systemägarskapet såsom innehåll i regelverk, framtagande av mallar 
för förvaltningsplaner, processbeskrivningar etc. 
 
Kravet på beskrivning och dokumentation av processer för de områden som anges i 
internrevisionens rapport ingår bara delvis i arbetet med revidering av regler och 
riktlinjer. Dock är planen att kunna ta fram de processbeskrivningar som 
efterfrågas i internrevisionens rapport för de centrala systemen att tas fram redan 
under våren. 
 
Första möte med systemägargruppen  januari  
 
Framtagande av processbeskrivningar  januari – juni 
 
Processbeskrivningar för centrala system klara juni 
 
Ansvarig: 
Andreas Wikfeldt, Universitetsledningens stab/utveckling 
 
Informationssäkerhetsutbildningar 
LU-anpassning av MSBs DISA datorstödd utbildning/ klart våren 2015 
certifiering    
 
Genomförande av datorstödd utbildning för   startar hösten 2015  
samtliga medarbetare    
 
Genomförande av fortbildning för  Pågående  


• verksamhetschefer    (2013-2016)  
• systemägare   
• systemförvaltare 
• informationssäkerhetsansvariga 


Ansvarig: 
Per Gustafson, säkerhetschef 
 
Uppföljning 
Uppföljning sker genom att informationssäkerhet är en del av universitetets 
riskvärdering som årligen följs upp inom universitetets riskvärderingsprocess. 
Detta bör kunna vara en del av riskvärderingen som görs redan nästa år (2015). 
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L i se  Bröndum 


 
 
 


Rapport MAX IV november 2014 


Sammanfattning 


MAX IV-projektet löper på som planerat. Som tidigare meddelats, har styrelsen för 
MAX IV den 4 februari beslutat att i nuläget senarelägga ett halvt strålrör, vilket 
minskar utgifterna med 49 miljoner för Fas 1. Senaste prognos pekar trots detta på 
en fördyring med 25 miljoner.  


Vetenskapsrådet beviljade i början av 2014 bidrag för driften av MAX IV till och 
med 2018 i stort enligt ansökan.  


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte den 2 oktober 2014. 
Nästa styrelsemöte äger rum den 17 november. Denna rapport bygger på 
statusrapporten till styrelsemötet den 2 oktober.  


Ekonomi 


Fas 1 


MAX IV projektet fas 1 Budget 
inkl index 


Prognos 
okt 2014 


Diff mot 
budget 


Beslutad finansiering 1 055 
Index 79 
Acceleratorsystem 896 921 -25 
Strålrör 49 0 49 
Infrastruktur och teknisk utrusning 128 178 -50 
Projektkostnader mm 61 77 -16 
Prognosticerat underskott -25 25 
Finansieras i driften -18 18 
Totala kostnader 1 134 1 134 


Fas 1, investeringen i den vetenskapliga utrustningen i acceleratorn och 
lagringsringarna, finansieras av Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och 
Lunds universitet. Projektet pågår som planerat och installation av 
linjäracceleratorn påbörjades i maj 2013. I nuläget pågår t ex skarpa tester med 
elektroner i linjäracceleratorn. Framgångsrika tester har genomförts vid befintliga 
MAX-lab av den betydelsefulla nya magnetkonstruktionen  (’Multi-bend 
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 2 
Achromat’). De omfattande installationerna i den stora ringbyggnaden har inletts. 
Merparten av upphandlingarna är genomförda, upphandlad summa är per oktober 
är 1 026 miljoner.  
 
Acceleratorsystemet beräknas bli 25 miljoner dyrare än budget på 896 miljoner och 
utgifterna för infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader beräknas 
bli tillsammans 83 miljoner dyrare än tidigare bedömningar enligt oktober-
prognosen. Sedan föregående prognos är detta en fördyring på 25 miljoner, i 
huvudsak beroende på kostnadsökningar i installationsprojektet. Styrelsen har 
tidigare beslutat på styrelsemöte i februari att senarelägga uppförandet av ett halvt 
strålrör, beräknad investering 49 miljoner. Vidare tas 18 miljoner i MAX IV:s 
driftkostnader. Fördyring på ytterligare 25 miljoner är i nuläget en prognos och ska 
diskuteras vidare inom MAX IV och med finansiärerna. 
 
Vad gäller Region Skånes finansiering pågår konstruktiva diskussioner och ett 
formellt beslut kan förväntas under 2014.  
 
Fastigheten uppförs med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd och 
Lunds universitet som hyresgäst. Etapp 1 i bygg- och anläggningsprojektet 
överlämnades den 1 oktober 2013 i sin helhet till LU/MAX IV-laboratoriet. 
Installation och injustering av den vetenskapliga utrustningen pågår. 
  
Uppförandet av etapp 2 pågår fortfarande. Byggnads- och installationsarbetena har 
framskridit i mycket god fart och byggprojektet i sin helhet kommer att kunna 
färdigställas ca 5 månader tidigare än överenskommet och till betydligt lägre 
kostnad än tidigare beräknat. Slutligt färdigställandedatum har därför tidigarelagts 
med tre månader till den 1 juni 2015. 
  
Med ca 86 % av byggbudgeten upparbetad och bokförd per den 31  augusti  
 2014 ligger de faktiska byggkostnaderna cirka 7,5% under kalkylkostnaden och 
således cirka  2,5 % under målpriset. Den ekonomiska prognosen nu pekar mot en 
slutlig, hyresgrundande anskaffningskostnad ca  268 miljoner kronor lägre än den 
ursprungligen beräknade. 
  
Den framtida hyran grundas, utöver på fastighetsägarens marginal samt vunna 
incitament, på marknadsräntan Stibor 3 månader samt för drift- och 
underhållshyran i viss mån på konsumentprisindex, KPI. Stibor 3 månader är för 
närvarande, den 29 september 2014, 0,468 %. Det är sannolikt att den nuvarande 
situationen med låg ränta och lågt index kan förväntas gälla fram till och med 
avslutningen av byggprojektet sommaren 2015.    
 
Det nya stora forskningsområdet vid Brunnshög som vetenskapligt kommer att 
ligga i absolut världsklass kommer att utvecklas långsiktigt i samråd och samarbete 
mellan främst de tre huvudaktörerna, MAX IV-laboratoriet, ESS och SVS. Det är 
LU:s uppfattning att ett statligt ägande av MAX IV-anläggningen skulle underlätta 
och förstärka utvecklingen och samverkan mellan anläggningarna inom området. 
 
I slutförhandlingarna av upphandlingen av hyresavtalet tillkom option att under 
byggtiden förvärva fastighetsbolaget ML4 och därmed byggprojektdelen av MAX 
IV-projektet till självkostnadspris. Statligt ägande av MAX IV-anläggningen kan 
ge en hyresmellanskillnad årligen om drygt 30 miljoner kronor och sammanlagt 
under den 25-åriga hyresperioden mellan 8- och 900 miljoner kronor. Frågan om 
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förvärv av MAX IV-byggnaderna med finansiering via Riksgälden har därför 
underställts regeringens prövning.  
 
Strålrörsuppbyggnaden 


 
Strålrör fas 2  
 


Budget 
mnkr 


Upphandlat ug 
mnkr 


Redovisat 
aug mnkr  


Fas 2 562 208 111 
Fas 2 a 265 0 0 
FinEstbeaMS 4 milj € 10 3 


 
Fas 2 i projektet omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse med 400 mnkr och universiteten i Sverige med 162 
mnkr. Ett åttonde strålrör finansieras av Estland och Finland med 3 respektive 1 
miljoner euro. Upphandlingsarbetet är nu omfattande och upphandlingsfunktionen 
har förstärkts tillfälligt. Installationsarbete inleds under senare delen av 2014 för 
det första strålröret. Hittills flyter arbetet på som planerat och budgeten ser i 
nuläget ut att hållas. Huvuddelen av arbetet med installationer av strålrör påbörjas 
under sommaren 2015. 
 
Fas 2 a omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS och SoftiMAX, och flytt 
av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. Finansiering har säkrats 
genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 15 miljoner och 
Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor.  
 
Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer i hög grad att ske parallellt och 
detta kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation och 
upphandlingsorganisation.  
 
LU har beslutat om delfinansiering av strålrör nr 14, det medicinska strålröret 
MedMAX med totalt 4 miljoner. Andra finansiärer är Region Skåne och 
Vetenskapsrådet. 
 
Driftkostnader 


Vetenskapsrådet har, som tidigare meddelats, beviljat MAX IV:s ansökan om 
driftbidrag fram till och med 2018 i stort i enlighet med ansökan, vilket är mycket 
positivt. Beviljade bidrag uppgår till 300 miljoner 2015 och 295 miljoner per år 
2016-2018. Efter 2018 har VR åtagit sig att finansiera minst 280 miljoner per år, 
vilket är en lägre andel av driftkostnaderna än tidigare år. Den längre 
tidshorisonten gör dock att möjligheterna för en god planering blir väsentligt bättre. 
Efter 2018 finns en osäkerhet, eftersom driftkostnaderna stiger efterhand som 
strålrören tas i drift. 


Verksamhetens dagliga drift har hittills i huvudsak finansierats av Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet. Lunds universitet står för 47 miljoner och Vetenskapsrådet 
för 115 miljoner i 2014 års budget. En del ytterligare projekt omsätter ca 20 
miljoner vilket gör att nuvarande MAX IV-lab totalt omsätter drygt 180 miljoner 
2014. Med nya MAX IV-laboratoriet följer en större verksamhet och därmed större 
kostnader för den dagliga driften.  
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Verksamhet 
 
Att notera från MAX IV-styrelsens senaste möten är de strategiska diskussionerna 
och underlagen avseende utvecklade relationer med såväl andra svenska universitet 
som med industrin. Styrelsen prioriterar arbetet med de referensgrupper och 
nätverk som finns med olika intressenter. Ledningen för MAX IV-laboratoriet har i 
uppdrag att precisera handlingsplaner (’Road-maps’) för det fortsatta arbetet. 
Styrelsen fastställde vid mötet den 13 maj riktlinjer för access till anläggningen vid 
investering i MAX IV-laboratoriet. Vid mötet den 2 oktober behandlades bl a ett 
förstärkt samarbete med övriga svenska universitet genom skapandet av ’MAX IV-
satelliter’ och inriktningen på det fortsatta samarbetet med flera av de danska 
universiteten. 
 
Risker 
 
I ett så stort och omfattande projekt som uppbyggnaden av MAX IV finns ett antal 
utmaningar att hantera. De övergripande största utmaningarna hittills framgår 
nedan. Riskerna har uppdaterats i enlighet med MAX IV:s senaste statusrapport. 
 
Finansiering 
Vad gäller Region Skånes finansiering pågår konstruktiva diskussioner och ett 
formellt beslut kan förväntas under 2014. Driftkostnaderna för MAX IV kommer 
att bli avsevärt större än för tidigare MAX-lab. Vetenskapsrådet och Lunds 
universitet har beslutat bevilja bidrag till driftskostnaderna fram till och med 2018. 
Detta minskar finansieringsrisken avsevärt men efter 2018 kvarstår risken till en 
del. 
 
Hyresnivå 
Den framtida hyran grundas på en kort ränta, Stibor 3 månader. Skulle räntan 
öka/minska med 1 procent ökar/minskar hyreskostnaden med cirka 14 miljoner per 
år. I nuläget kalkyleras med en fortsatt låg ränta åtminstone det närmaste året. 
Planering pågår för beredskap för en hantering om räntorna stiger framöver. 
 
Teknik 
Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 
anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV 
systemet. Just denna utmaning hanteras genom samarbeten med bl a CERN och 
ESRF som har goda kunskaper om tekniken.  
 
Tidplan 
Förseningar i konstruktion, upphandling eller tillverkning är en utmaning i ett så 
omfattande och komplext projekt som MAX IV. Riskminimering hanteras genom 
kontinuerlig planering, samarbete och kommunikation och hittills har tidplanen 
kunnat följas. Vad gäller magneterna till 3GeV-ringen har risken minskat men hålls 
fortfarande under uppsikt. 
 
Personal och bemanning 
Dimensionering av projektorganisationen och bemanning av projekten är 
fortfarande de risker som bedömts som störst vad gäller strålrörsuppbyggnaden. 
	  
 





