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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 
 Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat. 


 
2 Fastställande av dagordning 


 
Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med justering av§ 8 så att den har 
följande delpunkter: Ekonomisk rapport per 31 december 2014, Beslut om 
bedömning av intern styrning och kontroll 2014 samt Fastställande av årsredovisning 
för Lunds universitet 2014. 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
 Styrelsen beslutar utse Börje Ljunggren att tillsammans med ordföranden och rektor 
justera dagens protokoll. 


 
4  Protokoll från föregående sammanträde 


  
 Styrelsen beslutar att § 82 Beslut om Lunds universitets policy för hållbar utveckling 
  i protokoll från 2014-12-12 behöver förtydligas. Punkten ska ha följande lydelse: 
 


Styrelsen uppdrar åt ny rektor att omgående påbörja arbete med att utöka 
policyn så att den inte bara omfattar miljöfrågor utan hållbar utveckling i ett 
bredare perspektiv. 
 
Styrelsen beslutar att fastställa Lunds universitets policy för hållbar utveckling 
enligt bilaga § 82 b. 
 


 Med denna justering beslutar styrelsen att lägga protokollet från 2014-12-12  till 
 handlingarna. 
  
5  Information 


  
a) Rektors rapport 
  
 Rektors information 
 Bilaga § 5 a 
 
Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor.  
 
Torbjörn von Schantz redogör på förfrågan kort för de frågor han ser det angeläget 
att arbeta med de närmaste åren. 
 
Styrelsen trycker på vikten av att till styrelsens möte i juni ha en strategisk 
diskussion kring grundutbildningen och att styrelsen till det mötet får ett gediget 
underlag. En ytterligare punkt vid junimötet bör behandla hur vi värnar Lunds 
universitet som ett brett och sammanhållet universitet. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


b) Rapport från LUS 
 
 Kursplan: att leda Lunds universitet  
 Bilaga § 5b 
 


 Oskar Styf informerar om bl a följande: 
 - den skrivelse som studenterna skickat till universitetet med kritik av bl a de beslut 
 rektor fattat i december 2014, 
 - den ”kursplan” som överlämnades till rektor i samband med rektorsinstallationen 
 (bilaga § 5 b) 
 - studenternas fokus på att höja utbildningskvaliteten och förbättra jämställdheten 
 inom universitetet 
  
 c) Rapport från revisionsutskottet 
 
  Föredragande: Lars Ljungälv 
 
 Ordförande rapporterar från revisionsutskottets som bl a behandlat 
 - rådgivningsuppdrag som rektor lämnat till internrevisionen 
 - internrevisionen kundenkät 2014 
 - svar på internrevisionens granskning av jäv 
  
 d) Rapportering av kvalitetsarbete inom utbildning 
 
  PM 2015-01-28  
  Bilaga § 5 d 
   
  Föredragande: Åsa Ekberg 
   
 Åsa Ekberg redogör för arbetet med kvalitetsarbete inom utbildningen. 
  
 e) Lägesrapport från MAX IV 
   
  PM 2015-01-29 
  Bilaga § 5 e 
   
  Dnr V 2015/192 
 
  Föredragande: Lise Bröndum och Susanne Kristensson 


 
Lise Bröndum redogör för aktuellt läge. Styrelsen lyfter bl a frågan om 
driftskostnader för nya strålrör hanteras. Lise Bröndum tar med sig frågan och 
rapporterar om detta vid nästa möte. 
  
Styrelsen beslutar att bjuda in ordförande för MAX IV till ett framtida styrelsemöte. 
 
Förvaltningschefen redogör för aktuell situation vad gäller förvärvande av MAX IV-
fastigheten. 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att förhandla om möjligheten att förlänga optionen. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


 
 f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt viktigaste aktuella 
 remisser. 
 
  Förteckning 2015-01-26 från Universitetsledningens kansli  
  Bilaga § 5 f  
 
 g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet. 
 
  Förteckning 2015-01-27 
  Bilaga § 5 g 
 
6  Internrevisionens årsrapport 2014 
 
  Årsrapport 2015-01-28 från internrevisionen 
  Bilaga § 6 a 
 
  PM 2015-01-27 från förvaltningschefen 
  Bilaga § 6 b 
  
  Dnr STYR 2015/70 
 
  Föredragande: Gunilla Norberg 
 
 Styrelsen beslutar att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna. 
 
7  Kompletterande beslut Resursfördelning 2015 
 
  Missiv 2015-02-13 
  Bilaga § 7 a 
 
  Resursfördelning för verksamhetsåret 2015 
  Bilaga § 7 b 
 
  Dnr STYR 2014/106 
 
  Föredragande: Tim Ekberg 
 
 Styrelsen beslutar om komplettering av Resursfördelning 2015 enligt bilaga § 7 b. 
 
8  Årsredovisning 2014 


   
 a) Ekonomisk rapport per 31 december 2014 
 
  Ekonomisk rapport per 31 december 2014 från sektionen Ekonomi 
  Bilaga § 8 a 
 
  Dnr V 2014/2204 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


b) Beslut om bedömning av intern styrning och kontroll 2014 
 
  PM 2015-01-22 
  Bilaga § 8 b 
 
  Dnr STYR 2014/900 
 
  Föredragande: Tim Ekberg  
 
 Styrelsen pekar på vikten av att det i denna bedömning och i andra redovisningar 
 koppla tillbaka till de mål styrelsen satt upp. 
 
 c) Fastställande av årsredovisning för Lunds universitet 2014 
 
  Årsredovisning 2014 
  Bilaga § 8 c 
 
  Dnr STYR 2014/891 
 
  Föredragande: Tim Ekberg och Elisabet Hammaburg 
 
 Elisabet Hammaburg redogör för korrigeringar i det utsända förslaget. Styrelsen 
 diskuterar dokumentet och ytterligare behov av ytterligare några korrigeringar 
 konstateras.  
 
 Styrelsen uppdrar åt rektor att göra de korrigeringar som redogjorts för samt  
 redaktionella ändringar i årsredovisningen. 
 
 Styrelsen beslutar att därefter godkänna årsredovisning för Lunds 
 universitet 2014 enligt bilaga § 8 c. 
 
 Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


9  Beslut om Lunds universitets totalbudget 2015 samt information om  
 flerårsprognos tom 2018 
 


  Lunds universitets totalbudget 2015  
  Bilaga § 9 a 
 
  Dnr V 2014/1698 
 
  Flerårsprognos till och med 2018 
  Bilaga § 9 b 
 
  Dnr V 2014/2128 
 
  Föredragande: Elisabeth Pupp 
   
 Styrelsen uppdrar åt rektor att med regeringen ta upp frågan om pris- och 
 löneomräkning av universitetets finansiella åtagande för ESS.   
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 
 Elisabeth Pupp redogör för korrigeringar i det utsända förslaget till totalbudget. 
 
 Styrelsen beslutar att fastställa Lunds universitets totalbudget för 2015 enligt bilaga 
 § 9 a. 
 
10 Beslut om Lunds universitets budgetunderlag budgetåren 2016 – 2018 


 
  Lunds universitets budgetunderlag budgetåren 2016 - 2018 


  Bilaga § 10 
 
  Dnr STYR 2014/1133 
 
  Föredragande: Tim Ekberg 
 
 Styrelsen diskuterar förslaget. 
 
 Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att justera budgetunderlaget utifrån dagens 
 diskussion. 
 
 Styrelsen beslutar att därefter fastställa Lunds universitets budgetunderlag  
 2016 – 2018 enligt bilaga § 10. 


 
 Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


11 Policyarbete inför kommande propositioner 
   


  Föredragande: Tim Ekberg 
 
Information.  
 
Styrelsen beslutar att denna fråga ska tas upp på mötet i juni. 


 
12 Beslut om föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till
 anställning som professor 
 


  Missiv från sektionen Personal 2015-01-29 
  Bilaga § 12 a 
 
  Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till 
  anställning som professor 
  Bilaga § 12 b 
 
  Dnr STYR 2015/137 
 
  Föredragande: Nils Danielsen 
 
 Styrelsen beslutar att fastställa föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att 
 kalla till anställning som professor enligt bilaga § 12 b. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
13 Beslut om lokalförsörjningsplan för Lunds universitet 2015 
 
  PM med förslag till inriktningsbeslut 2015-01-13 
  Bilaga § 13 
 
  Dnr STYR 2015/1 
 
  Föredragande: Åsa Bergenudd 
 


Universitetsstyrelsen beslutar fatta inriktningsbeslut om ersättning av gemensamma  
medel ur lokalfonden för följande projekt: 
 
- Samhällsvetenskapliga fakulteten upp till 10 mkr/år 
- Musikhögskolan upp till 10 mkr/år och 5 mkr under 10 år för inredning och 
utrustning 
- EHL upp till 10 mkr/år 
 
Inga andra medel kommer att tillföras respektive projekt. Alla kostnader förenat med 
projeten ska betalas av respektive fakultet. Ovan angivna maxbelopp ska även 
inkludera avskrivningar för inredning och utrustning. 


 
14 Uppföljning av styrelsens beslut 2012 – 2014 
 
  Redogörelse från universitetsledningens kansli 2015-01-29 
  Bilaga § 14 
 
  Dnr STYR 2015/48 
 
  Föredragande: Cecilia Billgren 
 
 Styrelsen uppdrar åt rektor att vid nästa möte rapportera om jämställhetsarbetet. 
  
 Styrelsen beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna. 
 
15 Beslut om revidering av gåvobrev och stadgar för Stiftelsen för 


motionsverksamhet vid Lunds universitet, Gerdahallen 
 
   PM med förslag till beslut 2015-01-28 
   Bilaga § 15 


 
  Dnr SAMV 2015/40 
 
  Föredragande: Ingalill Rahm-Hallberg och Peter Haraldsson 


 
 Styrelsen beslutar  


- att gåvobrevets föreskrifter ändras i enlighet med det lagda förslaget 
- att fastställa de av styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds 
universitet, Gerdahallen, beslutade ändringarna av stadgarna för stiftelsen samt att 
dessa ska gälla från den 1 juli 2015. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
16 Beslut om ledamot i personalansvarsnämnden 
 
   PM med förslag till beslut 2015-01-29 
   Bilaga § 16 
 
   Dnr STYR 2015/131 
 
   Föredragande: Cecilia Billgren 


 
 Styrelsen beslutar att entlediga professor Nils Danielsen från uppdrag som ledamot 
 i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet. Till ny representant för 
 arbetsgivaren i personalansvarsnämnden utses avdelningschef Veronica 
 Gummesson, sektionen Personal. 
 
17 Eventuellt övrigt 
 
 Styrelsen diskuterar hur man tillgodoser det återkommande önskemålet om fler 
 strategiska diskussioner. 
 
  
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Lars Ljungälv 
 
Justeras 
 
 
 
Torbjörn von Schantz  Börje Ljunggren 
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Förva l tn ingschef   


Årsrapport från Internrevisionen 2014 


I detta PM ger universitetsledningen kommentarer till internrevisionens årsrapport 
2014. 


Universitetsledningen uppskattar internrevisionens arbete och anser att 
granskningarna ger värdefull genomlysning av verksamheten. Förutom att lyfta 
fram de delar där den interna styrningen och kontrollen kan förbättras, ges också 
värdefulla rekommendationer.  


Inkomna kommentarer på rekommendationer i de granskningar som genomförts 
under 2014 är återgivna i årsrapporten. Återrapportering av åtgärder i anledning av 
Granskning av universitetets styrning av informationssäkerhet sker löpande till 
universitetstyrelsen. Svar på Granskning av universitetets hantering av jäv har 
ännu inte lämnats, varför kommentarer till denna rekommendation ännu inte 
föreligger.  


Internrevisionens årsrapport 2014 innehåller även uppföljning av granskningar 
genomförda 2009 – 2013. Huvuddelen av de lämnade rekommendationerna har 
genomförts och det pågår arbete med att genomföra flertalet av resterande 
rekommendationer.  


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


- att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna. 


2015-01-27 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr STYR 2015/70 
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        Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2016-2018 
 


 
Sammanfattning 
Prioriteringar och bedömningar av universitetets utbildningsutbud grundar sig på 
studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov, universitetets 
forskningskompetenser samt olika former av strategiska överväganden. 
Universitetets unika signum och styrka ligger i dess mångfald. Universitetets 
strategiska utbildningsplanering måste därför alltid ta hänsyn till de olika delarna 
och sträva efter en funktionell balans.  
 
Söktrycket är fortsatt mycket högt och universitetet vill av flera skäl utöka sin 
utbildningsvolym. Universitetet har fler studenter än vad som kan ersättas genom 
det årliga statliga anslaget. Denna s.k. överproduktion innebär att antagningen vid 
flera fakulteter behöver ytterligare minskas framöver. I budgetunderlaget vill Lunds 
universitet därför särskilt lyfta fram vikten av att få en generell ökning av 
takbeloppet motsvarande 2 0 0 0  helårsstudenter (140 mnkr). I grund och botten är 
det dock än viktigare att regeringen höjer ersättningsnivåerna för all utbildning och 
ändrar gällande pris- och löneomräkningssystem. 
 
Ekonomin fortsätter att växa vid universitetet, men det är 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 växande andelen externa medel sätter en ökad press på lärosätets eget 
forskningsanslag, inte minst genom ökade krav på samfinansiering. Detta riskerar 
att hota den egeninitierade forskningen såväl som grundforskningen. Universitetet 
menar därför att en allt större del av forskningsanslagen bör tilldelas direkt till 
lärosätena. 
 
Universitetet står inför många och påtagliga strategiska utmaningar. Exempel på en 
tydlig utmaning är att kunna finansiera uppbyggnad och drift av MAX IV och ESS 
på sammanlagt 130 mnkr årligen, vilket innebär att i princip alla nya statliga medel 
till forskning används till dessa två anläggningar. Detta har inneburit att övrig 
verksamhet behövt stå tillbaka. Universitetet önskar därför en förstärkning av 
forskningsanslaget med 60 mnkr per år. 
 
Universitetet har kostnader för många åtaganden som inte ersätts, som kultur- och 
museiverksamheten och universitetsbibliotekets hantering av pliktexemplar som 
inte får något särskilt stöd utan måste finansieras genom anslaget till utbildning och 
forskning. För att klara dessa åtaganden önskar universitetet 20 plus 20 mnkr per år 
i riktat stöd. Därutöver vill universitetet även lyfta fram behovet av ett nytt 
resurstilldelningssystem samt behovet av ändrade regler för tekniskt basår. 


Utgångspunkter 
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde 
ska årligen lämna ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska 
innehålla verksamhetens beräknade intäkter och kostnader för de tre närmast 
följande räkenskapsåren och alla större förändringar ska kommenteras. Denna 
redovisning sker huvudsakligen i tabellerna 1-6. Därutöver ska budgetunderlaget 
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innehålla lärosätets planering av utbildningsutbudet, bedömning av den ekonomiska 
utvecklingen och strategiska utmaningar, investeringar i anläggningar, 
lokalförsörjning för kommande år, uppgifter om räntekonto samt avgiftsbelagd 
verksamhet. 


 
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. 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. Det innebär att de olika delarna måste respekteras 
och ges utrymme att utvecklas. Prioriteringar och strategiska satsningar behöver 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. Strävan efter att uppnå en bra balans mellan 
spets och bredd är ständigt aktuell. 
 
Den ekonomiska redovisningen bygger på universitetets resultat 2014, totalbudget 
2015 och planerad ekonomisk utveckling åren 2016-2018.  


Utbildningsutbudet – planering och dimensionering 
Budgetunderlaget ska innehålla en redovisning av lärosätets planering av 
utbildningsutbudet, bl.a. när det gäller vilka bedömningar, prioriteringar och 
behovsanalyser som ligger till grund för besluten om utbildningsutbudet. Andra 
prioriteringar av utbildningsutbudet som bör redovisas är t.ex. fördelningen 
mellan program och kurser samt fördelningen mellan campus- och 
distansutbildning. 
 
Universitetsstyrelsen har fastställt en strategisk plan för perioden 2012-2016, 
som ligger till grund för arbetet med både forsknings- och utbildningsstrategin. 
Universitetet prioriterar en utveckling mot sammanhållna utbildningar, samtidigt 
som fristående kurser utgör en förutsättning för livslångt lärande, ökad mångfald och 
möjligheter för studenter att sätta samman generella examina. Universitetet har 
byggt upp en ny ämneslärarutbildning som förlagts vid framför allt Campus 
Helsingborg. Utbildningarna vid Campus Helsingborg lockar inte minst studenter 
med annan bakgrund än de som traditionellt söker sig till universitetet.  
 
Universitetet bedriver utbildning inom ekonomi, humaniora, teologi, juridik, konst, 
teknik, medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Lunds universitet har ett 
mycket stort utbildningsutbud. Det finns över 2 000 fristående kurser, 75 
utbildningsprogram på grundnivå och över 200 program på avancerad nivå. 
Söktrycket är fortsatt mycket högt. Ungefär hälften av studenterna läser program 
inom grundnivån och knappt en fjärdedel läser program på avancerad nivå. Resten 
läster olika typer av fristående kurser. 
 
Utvecklingen ser olika ut vid de olika fakulteterna, men generellt sett går 
utbildningstrenden mot allt fler programutbildningar, ett mindre antal kurser och 
färre distansutbildningar. Studenter på distansutbildningar utgjorde vid universitetet 
2014 endast 5 procent av det totala antalet, vilket motsvarar ca 1 400 helårsstudenter 
(hst).  Distansutbildningarna fortsätter därmed att minska. I universitetets 
årsredovisning för 2014 finns en närmare presentation av utbildningsutbudet samt 
hur det har utvecklats under de senare åren. 
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Breddad rekrytering handlar om att motverka social och ekonomisk snedrekrytering 
och locka underrepresenterade grupper att söka till universitetet. Breddad 
rekrytering måste också handla om hur universitetet kan stödja alla antagna 
studenter, oavsett vilken bakgrund och vilka förutsättningar de har, under hela 
studietiden. Den breddade rekryteringen handlar därför inte bara om att locka in en 
bredare grupp studenter utan framför allt om att kunna ta hand om alla som 
universitetet antar och ge det stöd de behöver.  Universitetet arbetar på olika sätt för 
att just bredda sin rekrytering såväl som att på bästa sätt ta hand om de som är 
antagna och ge det stöd som behövs för att varje student ska kunna slutföra sina 
studier. 


 
Strategisk utbildningsplanering 
Lunds universitet har ett brett och i huvudsak väl avvägt utbildningsutbud. 
Prioriteringar och bedömningar grundar sig på universitetets kompetenser och 
strategier, studenternas efterfrågan samt arbetsmarknadens behov. Det sker ett 
ständigt utvecklingsarbete som ibland resulterar i omprioriteringar där vissa 
utbildningar läggs ner eller stöps om och nya ämnen och program skapas. I detta 
arbete strävar fakulteterna och universitetet centralt efter att skapa ett funktionellt 
och sammanhängande utbildningsutbud.  
 
Universitetets långsiktiga strategiska arbete med utbildningsutbudet har 
komplicerats av regeringens återkommande förändringar av takbeloppet under de 
senaste åren. Förändringarna har minskat lärosätets möjligheter att agera 
själständigt och hindrat universitetet att utvecklas som planerat. Sänkningen av 
takbeloppet för s.k. inaktiva studenter och sänkningen till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter är exempel på detta. Även de återkommande 
tillfälliga platserna och olika typer av riktade satsningar gör det svårt för lärosätet 
att arbeta strategiskt och långsiktigt. 
 
Vid universitetet finns sedan några år en relativt stor s.k. överproduktion. En orsak 
till det är att många studenter stannar kvar vid universitetet och förlänger sina 
studier på olika sätt i större utsträckning än tidigare. När överproduktionen ska 
minska innebär det att färre nya studenter kan beredas plats. Konsekvenser av den 
neddragna utbildningsvolymen innebär en fortsatt minskning av antalet kurser och 
distansutbildningar. Det innebär också att planerade utbildningar, inte minst på 
avancerad nivå, har ställts in. 
 
Lunds universitets planering och prioritering av utbildningsutbudet låter sig inte 
enkelt beskrivas. Utbildningsplaneringen sköts i huvudsak av varje enskild fakultet 
vid universitetet. Utbildningsnämnden utgör ett fakultetsövergripande organ där 
bl.a. denna typ av frågor behandlas. Frågan hur varje fakultet arbetar med sitt 
strategiska utbildningsutbud har varit föremål för särskilt intresse i 
Utbildningsnämnden. Frågor som diskuterats är hur universitetet bygger upp bästa 
möjliga utbildningsutbud i en ständigt föränderlig omgivning med skiftande 
politiska krav, arbetsmarknadens olika behov, demografiska svängningar och 
konjunkturer som får söktrycket att gå upp och ner. 
 
Det finns inga enkla och givna svar på dessa utmaningar. Hur dessa frågor 
adresseras och blir lösta ser väldigt olika ut vid olika fakulteter och inom olika 
ämnesområden. Alla är dock överens om att det krävs ett uthålligt åtagande som 
måste löpa över många år för de utbildningar som erbjuds till studenterna och att 
tillfälliga satsningar därmed riskerar att skada mer än de gör nytta. Fakulteternas 
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samlade bedömning är att utbildningsutbudet generellt sett är väl avvägt i 
förhållande till bl.a. söktryck och forskningsanknytning. Men samtliga fakulteter 
önskar samtidigt fler platser. Med fler platser kan en bättre balans uppnås mellan de 
olika utbildningarna, mellan de olika nivåerna och i sin koppling till forskningen.    
 
Behov av höjd ersättning 
Enligt Högskolelagen ska verksamheten vid alla lärosäten anpassas så att hög 
kvalitet nås. För att det ska vara möjligt krävs en rimlig ersättning för att uppställda 
mål i bl.a. examensordningen ska kunna uppnås. Kraven från statsmakten såväl som 
från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och allt mer komplexa. 
Samtidigt har ersättningen till varje helårsstudent inte följt med i den allmänna 
kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen till 
högskoleutbildningen. Denna utveckling har skett och byggts på sedan 1993 och 
utgör ett mycket allvarligt hot för landets högre utbildning. Det är i långa loppet 
omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe samma kvalitet, 
sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad konkurrens på en global 
utbildningsmarknad.  
 
Lunds universitet vill understryka behovet av att göra en påtaglig upprustning av 
per capitaersättningen till all högre utbildning. Därutöver behöver vissa nya 
principer för universitet och högskolor börja gälla kopplat till den årliga pris- och 
löneuppräkningen. Det s.k. produktivitetskravet, som innebär att alla lärosäten ska 
bli effektivare varje år genom en produktivitetsökning, är vare sig lämplig eller 
möjlig att tillämpa för den verksamhet som bedrivs vid ett lärosäte. För 
vuxenutbildningen i Sverige används det s.k. Skolindexet, som inte har detta 
avdrag. Produktivitetskravet bör därför snarast tas bort även för universiteten och 
högskolorna.  
 
Universitet har ett fortsatt mycket  högt söktryck. Universitetets prognos visar ett 
behov av att öka takbeloppet med 140 mnkr, vilket motsvarar ca 2 000 
helårsstudenter. Detta ligger väl i linje med lärosätets egen strategi och leder till en 
bättre balans mellan universitetets olika delar och ger förutsättningar att än bättre 
kunna svara upp mot arbetsmarkandens behov. En ökning av antalet studenter 
skulle därmed inte bara minska söktrycket och erbjuda fler människor möjligheten 
att få utbildning, utan även leda till kvalitetshöjande synergieffekter för universitetet 
och ge vårt omgivande samhälle fler utbildade personer. En höjning av takbeloppet 
med 2 000 helårsstudenter ska framför allt gå till utbildningar med ett högt 
söktryck, utbildningar som har en tydlig efterfrågan från arbetsmarkanden, 
utbildningar på avancerad nivå och till utbildningar som främjar 
internationaliseringen. 


Ekonomisk utveckling och övriga strategiska utmaningar 
Lunds universitet har haft en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren, som framför 
allt beror på de satsningar som gjordes utifrån de två senaste forsknings- och 
innovationspropositionerna som presenterades 2008 och 2012. Den ekonomiska 
utvecklingen för forskningen har inneburit att ett myndighetskapital har byggts upp. 
Även om myndighetskapitalet är en tillgång som skapar stabilitet och långsiktighet 
är målet en ekonomi i balans. Lärosätets medel ska användas effektivt för att skapa 
högkvalitativ verksamhet. Det tidigare kravet på budget i balans ersattes 2010 av 
universitetsstyrelsen med krav på att underbalansera budgeten för att förbruka det 
uppkomna myndighetskapitalet.  
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För att bedriva världsledande forskning behövs världsledande 
forskningsanläggningar. Det nationella MAX IV-laboratoriet kommer att erbjuda en 
unik tillgång till en exceptionellt stark synkrotronljuskälla. MAX IV kommer att 
bidra till att stärka både spetsforskning och samverkan mellan akademi och 
näringsliv. Forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, kommer att 
erbjuda kraftfulla möjligheter att med hjälp av neutronstrålning studera olika 
material på molekylnivå. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att 
göra Sverige och Lund till ett världsledande centrum för materialforskning. 
Samtidigt kostar dessa anläggningar mycket pengar. Att bygga upp dessa 
storskaliga forskningsanläggningar och samtidigt kunna erbjuda stimulerande 
utvecklingsmöjlighet för många andra forskningsområden är universitetets enskilt 
största strategiska utmaning. 
 
Ökade krav på samfinansiering 
Anslagen till forskningen har stadigt ökat de senaste åren. Universitetets forskare 
har varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. En stor och 
växande del av medlen för forskning kommer därmed genom olika typer av externa 
bidragsgivare. Huvuddelen av universitetets forskningsmedel kommer från externa 
finansiärer och det statliga anslaget 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. 
 
Universitetet menar att den allt större andelen externa medel minskar möjligheten 
för strategisk planering och försvagar autonomin. Det leder till att den 
egeninitierade forskningen i allt större utsträckning får stå tillbaka. Detta riskerar i 
sin tur att riskera att skada grundforskningen och hämma forskningens 
utvecklingskraft och kvalitet. Lunds universitet menar därför att en betydligt större 
andel av statens medel till forskning bör gå direkt till lärosätena.  


 
MAX IV och ESS 
MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som drivs i Lunds 
universitets regi. Finansiering av utgifterna för investering i vetenskaplig utrusning 
och inventarier finns avtalad mellan de fyra finansiärerna Vetenskapsrådet, 
VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. När anläggningen är fullt 
utbyggd finns plats för omkring 30 strålrör och cirka 2 000-3 000 forskare. Flera 
länder har visat intresse att medverka, främst de nordiska och baltiska. 
 
Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungliga 1 055 mnkr 
för vetenskaplig utrustning och inventarier till MAX IV (investering). Dessa utgifter 
var framtagna i 2009 års penningvärde och är nu indexuppräknade till 2015 års 
priser och uppgår till 145 mnkr. Utöver investeringarna i inventarier och 
vetenskaplig utrustning kommer universitetet att ha kostnader för driften av MAX 
IV. Enligt en överenskommelse från 2008 är Lunds universitet medfinansiär för 
uppbyggandet av ESS med totalt 550 miljoner kronor.  


 
Sammantaget betalar universitetet för ESS och MAX IV ca 130 mnkr per år. Därtill 
kommer betydande kostnader att tillkomma för att bedriva och nyttiggöra 
forskningen vid dessa anläggningar. Alla nya statliga forskningsmedel som 
tilldelats Lunds universitet går till uppbyggandet av ESS och MAX IV och därmed 
har andra strategiska forskningssatsningar fått stå tillbaka. I praktiken betyder det 
att universitetets övriga strategiska satsningar inte har kunna utvecklas på samma 
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sätt som på övriga universitet i Sverige. För att dessa åtaganden inte ska inverka 
menligt på universitetets övriga uppdrag och verksamhet är det av största vikt att 
statsmakten fortsätter att stödja anläggningarna, både vad gäller uppbyggnad och 
drift, med ytterligare 60 mnkr per år. 


 
Kulturverksamheten 
Lunds universitet har en omfattande kultur- och museiverksamhet. Denna 
verksamhet är framför allt ett resultat av universitetets historiska åtaganden och 
utveckling. Verksamheten är en del av universitetets unika utbud och bidrar till 
mångfalden. Inte minst har de en betydelse i universitetets samverkan med det 
omgivande samhället. De delar som är framträdande inom detta område är 
Botaniska trädgården, Historiska museet, Odeum och Skissernas museum.  
 
Universitetet får årligen knappt 3 mnkr för omhändertagande av arkeologiska fynd, 
men detta bidrag täcker inte de faktiska kostnaderna för just den verksamheten. 
Därutöver ska all annan verksamhet finansieras genom statsanslaget till utbildning 
och forskning. Universitetet är stolt över det rika kulturarvet, men har samtidigt 
problem med att kunna finansiera och utveckla denna verksamhet på ett ansvarsfullt 
och önskvärt sätt. Lunds universitet menar därför att regeringen bör ge ett särskilt 
riktat stöd på 20 mnkr per år till universitetets unika kulturverksamhet. 
 
Pliktexemplar 
Vid Lunds universitet finns ett av landets största universitets- och 
forskningsbibliotek. 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 KB:s lokaler. De som lämnas till 
Lunds universitet utgör nationella reservexemplar som får skickas som fjärrlån i 
Sverige och utomlands samt lånas ut lokalt. Samtliga dessa exemplar ska bevaras 
för framtiden. Övriga fem universitetsbibliotek gallrar och kasserar efter lokala 
behov. 
 
Samlingarna är mycket utrymmeskrävande och växer kontinuerligt. De senaste åren 
har hanteringen rationaliserats avsevärt. Trots detta kostar hantering självklart 
mycket pengar. Universitetet uppskattar den samlade kostnaden till ca 25 mnkr. I 
samband med att 1993 års pliktleveranslag antogs tilldelades Lunds universitet 500 
tkr i årligt anslag, som nu ligger i ramanslaget. Pliktexemplarhanteringen är därmed 
kraftigt underfinansierad i förhållande till de faktiska kostnaderna. Universitetet 
menar därför att regeringen bör ge ett särskilt riktat bidrag med 20 mnkr per år till 
detta uppdrag. 
 
Nytt resurstilldelningssystem 
Nuvarande resurstilldelningssystem infördes redan 1993. Mycket vatten har runnit 
under broarna sedan dess. Samverkansuppgiften har tillkommit som en kärnuppgift, 
Bolognaprocessen har indelat all utbildning i tre nivåer, det omgivande samhällets 
förväntningar och krav har förändrats, samtidigt har den politiska styrningen också 
förändrats på många sätt. Ersättningsnivåerna är relativt sett i huvudsak desamma 
trots att också akademin och de olika ämnena har förändrats under dessa dryga 20 
år. Vi har därmed ett resurstilldelningssystem som överlevt sitt bäst-före-datum med 
råge. Universitetet skulle vilja se en bred och seriös utredning om hur ett nytt 
resurstilldelningssystem kan utformas.  
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I väntan på ett nytt resurstilldelningssystem menar universitetet att det finns några 
ändringar som snarast bör genomföras.  
- En höjning av HSTJ-prislappen bör genomföras. 
- I en allt mer internationaliserad värld är språkkunskaper och språkforskning 


viktigare än någonsin. Många av språkutbildningarna lider av 
småämnesproblematiken och modern språkutbildning är inte billig. 
Språkutbildningar bör kunna avräknas med den ersättning som gäller för 
utbildningsområdet ”Övrigt”. 


- I rådande system fördelas statliga medel till forskning och till utbildning. 
Medlen till den tredje nivån i utbildningen, forskarutbildningen, fördelas dock 
genom forskningsanslaget. Inga särskilda medel tilldelas samverkan. Det finns 
vattentäta skott mellan anslagen till grundutbildning och forskning vilket inte 
motsvarar hur verksamheten bedrivs i praktiken. Detta försvårar inte minst 
arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och utbildningen 
samt uppgiften att samverka. Lunds universitet menar att 10 procent av 
anslagen bör kunna användas flexibelt mellan utbildning och forskning. 


Tekniskt basår 
Det tekniska basåret fyller en viktig samhällsfunktion för att stärka 
rekryteringsbasen till ingenjörsutbildningarna vid många av landets högskolor och 
minska den sociala snedrekryteringen. Tekniskt basår är ett sätt att ge ungdomar 
möjlighet att korrigera för tidigare val. Dessa utbildningar har ett högt söktryck, på 
LTH är det ca 10 sökande per plats. Tekniskt basår är snarare en form av 
gymnasieutbildning och ligger därför utanför högskolans egentliga uppdrag. Dock 
har högskolorna tagit ett samhällsansvar för att trygga industrins rekryteringsbehov 
och drivit dessa utanför uppdraget. För många universitet och högskolor är 
situationen ekonomiskt problematisk då dessa utbildningar riskerar att negativt 
påverka lärosätets ordinarie utbud, det finns även en stor risk att dessa basår får 
stryka på foten då prioriteringar måste göras. Universitetet uppmanar därför 
regeringen att skydda det tekniska basåret för att värna kompetensbehovet i 
industrin genom att i särskild ordning finansiera dessa utanför högskolornas 
nuvarande uppdrag. 


Investeringar i anläggningstillgångar  
Universitet och högskolor har undantag från kapitalförsörjningsförordningen 2 kap 
§ 3. 
 
Universitetets planerade investeringar i anläggningstillgångar redovisas i tabell 4. 
Den enskilt största förändringen av universitetets anläggningstillgångar är 
byggandet av MAX IV-laboratoriet, och denna investering är till största delen 
finansierad av externa bidrag från Vetenskapsrådet, VINNOVA och Region Skåne. 
Byggnaden är färdigställd under 2016 och då tar investeringar i strålrör vid. De 
strålrör som idag är beslutade är till största delen finansierade av externa finansiärer 
som Vetenskapsrådet och KAW-stiftelsen. 
  
Behovet av upplåning ökar under perioden, eftersom det i dagsläget finns ett stort 
behov av anskaffning av och upprustning till moderna och funktionella lokaler för 
universitetets forskning och utbildning. Lokaler som kräver mer än 10 mnkr i 
investering är under 2015 V-huset och Skissernas museum, under 2016 V-huset, 
2017 Forum Medicum, Musikhögskolan, EC4, Teologen och under 2018 Forum 
Medicum, EC4, och Science Village.  
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Låneramens utveckling 2015-2018  
 
2015 986 mnkr  
2016 1 000 mnkr 
2017 1 100 mnkr 
2018 1 300 mnkr 


Investering i lokaler 
Lunds universitet hade från början sin första egna lokal i Kungshuset. Därefter har 
verksamheten och lokalbehovet växt med särskilt expansiva perioder kring 1740, 
1840, 1800-talets senare del samt 1960. Sedan 1940 har universitetet lokaler i 
Malmö och sedan 1990-talet tillkom Campus Helsingborg. Nu sker en uppbyggnad 
på Brunnshög i Lund med verksamhet kopplad till MAX IV och ESS. 
 
I flera år har universitetets lokalinnehav varit relativt konstant trots att lärosätet 
vuxit. En förklaring är att det befintliga byggbeståndet har förädlats, en annan 
förklaring är att lokalbehovet inte hunnit anpassas till verksamhetsvolymen. Men nu 
är universitetet inne i en tid av förändring. Universitetet tog 2012 fram en långsiktig 
och övergripande plan – Campus Lund – som framför allt innehöll en övergripande 
vision. 2014 presenterades en gemensam lokalplan för 2014-2016.  
 
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 5 Lokalförsörjning. Tabellen 
innehåller beslutade förändringar under 2015-2018. Universitetet planerar att 
genomföra omfattande investeringar i lokaler de kommande åren. Många av dessa 
är fortfarande under utrednings- och projekteringsfas och är därmed svåra att 
uppskatta kostnader för. 
 
Vid fakulteterna är följande byggnationer på gång eller under planering: Vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten planeras ett nytt studiecentrum, vid 
Ekonomihögskolan planeras en tillbyggnad till Holger Crafoord Ekonomicentrum 
och vid Konstnärliga fakulteten utreds förutsättningarna för en omlokalisering av 
Musikhögskolan. Därutöver genomförs byggnationer kopplade till 
universitetsbibliotekets verksamheter samt lokalprojekt inom kultur- och 
museiverksamheterna. Universitetets vagga, Kungshuset, står även inför en större 
renovering. 
 
Anledningen till dessa ombyggnader är att befintliga lokaler är i stort behov av 
renovering eller att det finns ett behov av att samla institutioner geografiskt och 
skapa bättre studie- och forskningsmiljöer. En del av kostnaderna tar aktuell 
fastighetsägare som underhåll men för flera av projekten kommer en ökad lokalhyra 
att bli följden. 
 
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 
bedömning som görs beträffande behov av särskild framställan till regeringen om 
att få teckna hyresavtal med lång löptid kan därmed komma att beröra en ny 
musikhögskola. 


Avgiftsbelagd verksamhet  
Omfattningen av den avgiftsbelagda verksamheten kommer att vara i stort sett 
oförändrad under perioden. 
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Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid universitet och högskolor 
 


Tabell 1 
 


 
Total budget 2014 2015 2016 2017 2018 
(tkr) 
Verksamhetens intäkter 


 


Anslag1
 


Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
 
 


4 203 940 


 
 


4 147 715 


 
 


4 142 020 


 
 


4 242 850 


 
 


4 357 966 
Avgifter 724 809 715 000 715 000 715 000 715 000 
Bidrag 2 549 006 2 674 100 2 928 000 2 969 000 2 997 000 
Finansiella intäkter 23 737 5 000 3 685 36 000 72 000 
 
 
Summa intäkter 


 
 


7 501 492 


 
 


7 541 815 


 
 


7 788 705 


 
 


7 962 850 


 
 


8 141 966 
 
 
Verksamhetens kostnader 
Personal 


 
 
 
 


4 736 260 


 
 
 
 


4 860 010 


 
 
 
 


4 877 000 


 
 
 
 


4 886 000 


 
 
 
 


4 912 000 
Lokaler 973 936 1 038 000 1 121 000 1 155 000 1 178 000 
Drift/Övrigt 1 473 288 1 627 634 1 562 316 1 545 745 1 542 092 
Avskrivningar 324 434 350 000 452 000 484 000 497 000 
Finansiella kostnader 9 192 2 000 719 7 100 14 000 
 
Summa kostnader 


 
7 517 110 


 
7 877 644 


 
8 013 035 


 
8 077 845 


 
8 143 092 


 
Verksamhetsutfall 


 
-15 618 


 
-335 829 


 
-224 330 


 
-114 995 


 
-1 126 


Transfereringar 351 659 450 000 416 000 333 000 221 000 
 


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 


 
 


-15 618 


 
 


-335 829 


 
 


-224 330 


 
 


-114 995 


 
 


-1 126 


Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring)2


 


 
 


1 608 965 


 
 


1 273 136 


 
 


1 048 806 


 
 


933 811 


 
 


932 685 


Utgående oförbrukade bidrag 3 386 000 3 541 000 3 476 000 3 453 000 3 219 000 
 


Kommentar 
Bidragsintäkterna ökar markant i samband med att MAX IV-anläggningen tas i bruk. 
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 Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 
 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (tkr) 


2014 2015 2016 2017 2018 
 


Utfall 
 


Prognos 
 


Ber. 
 


Ber. 
 


Ber. 
 


 
Verksamhetens intäkter 
Takbelopp1


 


 
 
 


1 919 079 


 
 
 


2 006 490 


 
 
 


1 963 390 


 
 
 


1 976 142 


 
 
 


1 979 159 
Beräknad avräkning2 (A)      


Särskilda åtaganden (B) 58 951 8 067 8 067 8 067 8 067 
      
Anslag (A+B) 1 978 030 2 014 557 1 971 457 1 984 209 1 987 226 
Avgifter 408 666 400 000 400 000 400 000 400 000 
Bidrag 35 064 60 000 60 000 57 000 57 000 
Finansiella intäkter 8 444 0 1 100 10 800 21 600 


Summa intäkter3
 


 


2 430 204 
 


2 474 557 
 


2 432 557 
 


2 452 009 
 


2 465 826 
 


 
Verksamhetens kostnader 
Personal 


 
 
 


1 495 674 


 
 
 


1 515 010 


 
 
 


1 493 000 


 
 
 


1 490 000 


 
 
 


1 489 000 
Lokaler 428 698 450 000 458 000 467 000 476 000 
Drift/Övrigt 453 117 529 473 460 191 458 569 461 231 
Avskrivningar 55 869 57 000 56 000 56 000 56 000 
Finansiella kostnader 2 178 0 216 2 130 4 200 


Summa kostnader 
 


2 435 536 
 


2 551 483 
 


2 467 407 
 


2 473 699 
 


2 486 431 


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 


 
 


-5 332 


 
 


-76 926 


 
 


-34 850 


 
 


-21 690 


 
 


-20 605 
 
 
 


1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande belopp 
 


2014 2015 2016 2017 2018 
98 465 106 525 106 525 106 525 106 525 
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 Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 
 
 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) 


2014 2015 2016 2017 2018 
 


Utfall 
 


Prognos 
 


Ber. 
 


Ber. 
 


Ber. 
 
Verksamhetens intäkter 
Anslag1


 


 
 
 
2 225 910 


 
 
 


2 133 158 


 
 
 
2 170 563 


 
 
 
2 258 641 


 
 
 
2 370 740 


Avgifter 316 143 315 000 315 000 315 000 315 000 
Bidrag 2 513 942 2 614 100 2 868 000 2 912 000 2 940 000 
Finansiella intäkter 15 293 5 000 2 585 25 200 50 400 
 
Summa intäkter 


 
5 071 288 


 
5 067 258 


 
5 356 148 


 
5 510 841 


 
5 676 140 


 
Verksamhetens kostnader 


     


Personal 3 240 586 3 345 000 3 384 000 3 396 000 3 423 000 
Lokaler 545 238 588 000 663 000 688 000 702 000 
Drift/Övrigt 1 020 171 1 098 161 1 102 125 1 087 176 1 080 861 
Avskrivningar 268 565 293 000 396 000 428 000 441 000 
Finansiella kostnader 7 014 2 000 503 4 970 9 800 
 


Summa kostnader 
 
5 081 574 


 
5 326 161 


 
5 545 628 


 
5 604 146 


 
5 656 661 


 
Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 


 
 


-10 286 


 
 


-258 903 


 
 


-189 480 


 
 


-93 305 


 
 


19 479 
 
 


  2014 2015 2016 2017 2018 
 


I anslagsbeloppet ingår också 
ersättning för klinisk utbildning och 
forskning med följande belopp 


 
 
 


311420 


 
 
 


319588 


 
 
 


319588 


 
 
 


319588 


 
 
 


319588 
 


I anslagsbeloppet ingår också 
anslag tilldelat Sveriges 
Lantbruksuniversitet och som 
disponeras av Lunds universitet 


 
 
 
 


4486 


 
 
 
 


4597 


 
 
 
 


4597 


 
 
 
 


4597 


 
 
 
 


4597 
 


Strategiska forskningsmedel som ska transfereras till andra lärosäten ingår 
inte i ovanstående anslag 
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 Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 
 
 
 


Investeringar i 
anläggningstillgångar1


 


2014 2015 2016 2017 2018 


Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
IB lån i Riksgäldskontoret 676 038 720 000 790 000 870 000 1 025 000 
Beräknad nyupplåning 219 981 310 000 360 000 490 000 650 000 
varav investeringar i immateriella 
anläggnings-tillgångar 


     


Beräknad amortering 176 782 240 000 280 000 335 000 435 000 
UB lån i Riksgäldkontoret 719 237 790 000 870 000 1 025 000 1 240 000 
Maximalt utnyttjande av låneramen 
under året 


 
 


719 237 


 
 


790 000 


 
 


870 000 


 
 
1 025 000 


 
 
1 240 000 


      


Föreslagen låneram 900 000 986 000 1 000 000 1 100 000 1 300 000 
      
Beräknad ränteutgift 3 226 0 719 7 100 14 000 
Ränteantaganden för nyupplåning 
(%) 


 
 


0,47% 


 
 


0% 


 
 


0,07% 


 
 


0,64% 


 
 


1,07% 
      
Summa räntor och amorteringar  


180 008 
 


240 000 
 


280 719 
 


342 100 
 


449 000 
      
Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


 
 
 


0 
Föreslagen räntekontokredit  


309 000 
 


309 000 
 


309 000 
 


309 000 
 


309 000 
 


 


1 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
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Tabell 5 Lokalförsörjning 
 


Redovisning av lokaler (mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018 
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 


Area, kvm LOA, utifrån 
lokalförsörjningsplanen 


     


− föregående års utgång 504 958 509 396 537 102 538 102 534 652 
− ökning under året 17 225 15 467 1 000 3 500 1 566 
− minskning under året -12 787 -3 698  -6 950  
− vid årets utgång (A) 509 396 521 165 538 102 534 652 536 218 


Förbättringsutgift på annans fastighet1 289 305 320 334 347 
− nyinvesteringar 48 50 50 50 50 
− avskrivningar -33 -34 -35 -36 -37 


 
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån 
lokalförsörjningsplan (B)2 


 
 


813 


 
 


856 


 
 


909 


 
 


934 


 
 


954 


 
Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)3 


 
1 596 


 
1 642 


 
1 689 


 
1 747 


 
1 779 


 
Lokalkostnader (C) 


 
935 


 
984 


 
1 053 


 
1 085 


 
1 106 


 
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)4 


 
1 836 


 
1 888 


 
1 957 


 
2 029 


 
2 063 


 
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader 


 
 


12,4% 


 
 


12,5% 


 
 


13,1% 


 
 


13,4% 


 
 


13,6% 
 


Kommentarer 
*/ I lokalkostnader (C) ingår, utöver lokalhyra, s.k. mediakostnader dvs. el, vatten och 
bränsle även div lokaltillbehör, renhållning, reparationer, hyrda lokaler, bevakning, övriga 
utgifter för hyrda lokaler. 
I ca 60 % av hyrekontrakten ingår mediakostnader i hyran. I posten "Total årshyra enligt 
hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B)" ingår alltså dessa kostnader i det redovisade 
materialet. 
**/ I årshyra ingår inte hyra för studentbostäder. Lokalkostnader inklusive studentbostäder 
redovisas Bostäderna finns inte med 
i arean (A) vilket medför att genomsnittlig hyra resp. lokalkostnad samt lokalkostnadens 
andel av verksamhetens totala kostnader blir högre. Utfallet inkl. studentbostäder blir: 
 
 


Redovisning av lokaler (mnkr) inklusive 
kostnader för studentbostäder 


2014 2015 2016 2017 2018 
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 


 
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån 
lokalförsörjningsplan (B)2 


 
 


859 


 
 


868 


 
 


888 


 
 


906 


 
 


926 


 
Lokalkostnader (C) 


 
974 


 
1 038 


 
1 121 


 
1 155 


 
1 178 


 
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader 


 
 


13,0% 


 
 


13,2% 


 
 


14,0% 


 
 


14,3% 


 
 


14,5% 
 


1 En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt 
balansräkningens balanspost. Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, 
nyinvesteringar och avskrivningar. 
2 Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas 
ske, samt eventuella återställningskostnader vid avflyttning. 
3 Beräknas som 
B/A 4 Beräknas 
som C/A 
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Tabell 6 Avgifter  
(tkr) 


 
Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
2014 378 468 378 082 386 
varav tjänsteexport 141 380 141 380 0 
2015 410 000 405 000 5 000 
varav tjänsteexport 150 000 150 000 0 
2016 420 000 415 000 5 000 
varav tjänsteexport 160 000 160 000 0 
 
 


Offentligrättslig 
verksamhet 


Intäkter till 
inkomsttitel1 


Intäkter som får 
disponeras 


 
Kostnader 


 
Resultat 


2014  3 300 3 376 -76 
2015  3 400 3 500 -100 
2016  3 500 3 600 -100 


 


Ökningen av tjänsteexporten beror framför allt på ökningen av antalet avgiftsstudenter. 
 


1 Intäkter som inte får disponeras 
 


Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen ska inte redovisas. 
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Totalbudget för Lunds universitet 2015 


 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett
underskott inom utbildningen på 77 miljoner kronor och inom forskningen på
259 mnkr.


 Budgeten visar en fortsatt ökning av verksamhetsnivån.
 Det finansiella överskottet fortsätter att sjunka och uppgår i budgeten till 3 mnkr.
 Beräknat utgående myndighetskapital 2015 är 1 273 mnkr.


Totalbudget 
Lunds universitets totalbudget för 2015 visar ett underskott på 336 mnkr att jämföra med ett 
konstaterat underskott 2014 på 16 mnkr. Totalbudgetens underskott fördelar sig med 77 mnkr 
inom utbildning och 259 mnkr inom forskning. Det budgeterade underskottet utgörs till stor 
del av en utbetalning till ESS som avser flera års avsättning för detta ändamål, men också av 
planerade satsningar finansierade med myndighetskapital och av otillräckliga resurser inom 
utbildningen. Universitetet planerar för en fortsatt ökning av verksamhetsnivån som främst 
kommer att ske inom den medicinska fakulteten och inom MAX IV-laboratoriet. 


Totalbudgeten består av fakulteternas ackumulerade budgetar, och universitetsledningen har 
beslutat att inte göra någon gemensam justering. Däremot finns det anledning att noggrant 
följa driftskostnadernas utveckling under året eftersom dessa visar en stor ökning jämfört med 
utfallet 2014.  


Ekonomiska förutsättningar för 2015 
Lunds universitet de senaste åren haft en stark ekonomisk utveckling som ser ut att fortsätta 
även 2015, även om vissa fakulteter räknar med att tidigare års kraftiga ökning av 
bidragsinkomster börjar plana ut.  


Inom forskningen har verksamheten haft stora framgångar i att erhålla forskningsmedel både 
från regeringen och från externa bidragsgivare. Den externa finansieringen har ökat under 
senare år och det medför också ett allt större samfinansieringsbehov inom universitetet. Likaså 
har behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur 
ökat påtagligt. I universitetets resursfördelning är avsatt 73 mnkr för MAX IV-laboratoriet och 
55 mnkr för ESS, och universitetsstyrelsen beslutade också om ett anslagsunderskott inom 
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 2 
forskningen som uppgår till 30 mnkr och som består av en underbalansering av strategiska 
forskningsmedel. En underbalansering är också gjord med 145 mnkr som en del av den 
utbetalning på 200 mnkr som ska göras till ESS under 2015. Enligt en tidigare 
överenskommelse ska universitetet bidra med sammanlagt 550 mnkr till ESS och i 
planeringsförutsättningarna/resursfördelningen är detta utlagt med 55 mnkr per år från 
forskningsanslaget under perioden 2013 till 2022. Den verkliga utbetalningstakten är en 
annan, och eftersom anslaget (enligt statliga redovisningsregler) ska belastas i takt med 
verkliga utbetalningar görs en underbalansering på 145 mnkr under 2015. Konsekvensen blir 
ett tillfälligt lägre myndighetskapital än vad som planerats men sett över tioårsperioden är 
nivån oförändrad.  
 
Inom utbildningen råder ett högt söktryck och flera fakulteter, framför allt den 
naturvetenskapliga och LTH, utbildar fler studenter än vad som kan ersättas genom uppdraget 
(så kallad överproduktion) vilket bland annat resulterar i ekonomiskt underskott. Universitetet 
har begärt fler utbildningsplatser av regeringen och kommer också att framföra önskemål om 
högre ersättningsnivåer. En neddragning av antalet utbildningsplatser tar tid för fakulteterna 
att genomföra så en överproduktion är prognostiserad även för 2015. På grund av de 
oklarheter som finns i budgetpropositionen kring bland annat nya utbildningsplatser 
beslutades om ett anslagsunderskott på 32 mnkr i universitetets resursfördelning för 
utbildning. Tilldelningen av kvalitetsmedel, som uppgår till 51 mnkr, fastställdes först i 
regleringsbrevet och är därför ännu inte fördelad till fakulteterna. 
 
Intäkter och kostnader i totalbudget 2015 
Av nedanstående tabell framgår att de budgeterade intäkterna uppgår till 7 992 mnkr och de 
budgeterade kostnaderna till 8 328 mnkr inklusive transfereringar. En fördelning av de olika 
intäkts- och kostnadsslagen redovisas i bilaga 1, Ekonomisk rapport totalbudget 2015. 
 


 
 
På intäktssidan minskar anslagen eftersom 200 mnkr av anslaget till forskning ska betalas ut 
till ESS och redovisas som en transferering. Avgifterna ligger på ungefär samma nivå som 
2015 medan bidragen visar en ökning på drygt 100 mnkr. 
 
På kostnadssidan framgår en fortsatt ökning av verksamhetsnivån främst i form av ökade 
personalkostnader (ökning drygt 100 mnkr) och ökade driftskostnader (ökning cirka 170 
mnkr). Lokalkostnaderna ökar med 64 mnkr främst för att MAX IV anläggningen betalar en 
högre hyra från och med juni månad. Tidigare års gjorda satsningar i form av investeringar 
återspeglas i ökade avskrivningskostnader och även denna ökning förklaras främst av 
investeringar i MAX IV anläggningen (linjäracceleratorn).   
 
Transfereringarna ökar jämfört med 2014 eftersom utbetalningen till ESS visas här. 
 
 
 
 
 


 Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2015 2014 2014-2015
Intäkter* 7 992 7 853 139 1,8%
Kostnader* 8 328 7 869 459 5,8%
Resultat -336 -16 -320
*varav transfereringar 450 mnkr (budget) resp. 352 mnkr (utfall)







 
 
 3 
Budgeten fördelar sig mellan utbildning och forskning enligt nedanstående tabell. 
 


 


Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter för 2015 är beräknade till 5 mnkr och finansiella kostnader till 2 mnkr 
vilket ger ett finansiellt resultat på 3 mnkr. Det finansiella överskottet har uppkommit inom 
förvaltningen av donationsmedel och är därför inte tillgängligt för kommande års 
resursfördelning. Räntenivån är historiskt sett mycket låg och det räntenetto som är tillgängligt 
för resursfördelningen har sjunkit snabbt de senaste åren. 
  
I nedanstående tabell visas de senaste årens finansiella resultat.   
 


 
 
Satsningar inom personalområdet 2015 
Utöver de ordinarie insatserna inom personalområdet som sektionen Personal leder görs även 
särskilda satsningar. Kompetensutveckling kommer, förutom det pågående 
kompetensutvecklingsprojektet, att förstärkas med 4 mnkr för olika utbildningsinsatser. 
Särskilda satsningar i form av längre utvecklingsprogram har gjorts för personer inom 
akademin såsom LUPOD (Lunds universitets postdoc) med budget om 1,2 mnkr per år. 
Universitetet kommer att ha en fortsatt finansiering med 4 mnkr av professurer i Hedda 
Anderssons namn. För att ytterliga stärka jämställdhetsarbetet, i syfte att öka andelen 
kvinnliga professorer, anslås ytterligare 4 mnkr. Dessa medel ska i första hand användas till att 
möjliggöra kvinnliga universitetslektorers kompetensutveckling så att de antingen kan 
konkurrera om utlysta professorsanställningar eller kan ansöka om befordran till professor.  
 
Totalbudget 2015 per fakultet 
I nedanstående tabeller visas budgeterat resultat per fakultet jämfört med verkligt utfall 2014 
samt beräknat utgående myndighetskapital 2015. Myndighetskapitalet redovisas inklusive 
statskapital, donationskapital och resultatandelar i dotterföretag. 
 
Inom utbildningen visar LTH på grund av den så kallade överproduktionen sedan flera år ett 
underskott och beräknas hamna på ett negativt myndighetskapital på cirka 38 mnkr vid 
utgången av 2015. Fakulteten arbetar med kostnadsbesparande åtgärder och har tidigare år 
också tillskjutit gemensamt myndighetskapital i resursfördelningen men detta är nu förbrukat. 


Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2015 2014 2014-2015
Utbildning
Intäkter 2 525 2 482 43 1,7%
Kostnader 2 602 2 488 114 4,6%
Resultat -77 -6 -71


Forskning
Intäkter 5 467 5 371 96 1,8%
Kostnader 5 726 5 381 345 6,4%
Resultat -259 -10 -249


Totalt -336 -16 -320


Budget Utfall Utfall Utfall Utfall
(mnkr) 2015 2014 2013 2012 2011
Utbildning 0 7 10 13 19
Forskning 3 8 27 36 44
Finansiellt resultat 3 15 37 49 63







 
 
 4 
Den konstnärliga fakulteten har en mycket ansträngd ekonomi och arbetar med åtgärder för att 
minska kostnaderna. Under 2015 kommer åtgärdsarbetet att intensifieras ytterligare. USV 
visar ett underskott inom utbildningen eftersom Trafikflyghögskolans särskilda uppdrag att 
utbilda trafikflygare har upphört och därmed också det särskilda anslaget för verksamheten. 
Istället kommer utbildningen att fortsätta som en uppdragsutbildning som beräknas vara i 
ekonomisk balans 2016. Det tekniska kst visar ett underskott som förklaras av beslutat 
anslagsunderskott och av underskott för gemensamma lärosalar. Här redovisas också pågående 
projekt, till exempel Ny ekonomi 2016 och IAM (ny identitets- och katalogstruktur), som 
erhållit resurser tidigare år och som nu förbrukar dessa i form av myndighetskapital. Årets 
kvalitetsmedel är ännu inte fördelade till fakulteterna utan redovisas här. 
 
Inom forskningen visar det tekniska kst ett stort underskott som förklaras av utbetalningen till 
ESS (som finansieras genom årliga avsättningar, se avsnittet om ekonomiska förutsättningar) 
och av beslutat anslagunderskott. Här redovisas också pågående projekt, till exempel LUCRIS 
(nytt forskningsinformationssystem), Ny ekonomi 2016 och IAM (ny identitets- och 
katalogstruktur), som erhållit resurser tidigare år och som nu förbrukar dessa i form av 
myndighetskapital. Flera fakulteter visar planerade underskott eftersom myndighetskapital tas 
i anspråk för satsningar inom forskningsverksamheten.  
 


 
 
 
 


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2015 2014 2014-2015 2015-12-31


EHL 1 4 -3 32
HT -5 2 -7 21
Juridik -3 9 -12 10
Konst -6 -4 -2 -10
LTH -26 -13 -13 -38
Medicin -3 2 -5 77
Natur -4 6 -10 35
Samhällsvet. -5 -1 -4 46
USV -11 7 -18 3
LUKOM 0 -1 1 -2
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0
Gemensam förvaltning -5 6 -11 -2
Tekniska kst -6 -21 15 94
Övriga verksamheter -4 -2 -2 -19
Campus Helsingborg 0 0 0 1
Resultat -77 -6 -71 248
Tekniska kst består av särskilda gem. verksamheter såsom resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Utbildning (mnkr)
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Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2015 2014 2014-2015 2015-12-31


EHL 3 6 -3 43
HT -20 -14 -6 53
Juridik 2 5 -3 14
Konst 1 4 -3 -1
LTH -15 19 -34 275
Medicin -7 -5 -2 264
Natur -16 -17 1 216
Samhällsvet. -3 1 -4 34
USV -4 4 -8 33
LUKOM -1 1 -2 10
MAX IV-laboratoriet 1 -4 5 -1
Gemensam förvaltning 6 29 -23 73
Tekniska kst -210 -45 -165 -17
Övriga verksamheter 4 6 -2 29
Campus Helsingborg 0 0 0 0
Resultat -259 -10 -249 1 025
Tekniska kst består av särskilda gem. verksamheter såsom resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Forskning (mnkr)


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2015 2014 2014-2015 2015-12-31


EHL 4 10 -6 75
HT -25 -12 -13 74
Juridik -1 14 -15 24
Konst -5 0 -5 -11
LTH -41 6 -47 237
Medicin -10 -3 -7 341
Natur -20 -11 -9 251
Samhällsvet. -8 0 -8 80
USV -15 11 -26 36
LUKOM -1 0 -1 8
MAX IV-laboratoriet 1 -4 5 -1
Gemensam förvaltning 1 35 -34 71
Tekniska kst -216 -66 -150 77
Övriga verksamheter 0 4 -4 10
Campus Helsingborg 0 0 0 1
Resultat -336 -16 -320 1 273
Tekniska kst består av särskilda gem. verksamheter såsom resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Totalt (mnkr)
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Fakulteterna vid Lunds universitet 
För att ge en bild av fakulteternas andelar av verksamheten vid Lunds universitet visas i 
nedanstående diagram respektive fakultets andel av verksamhetsnivån (kostnaderna) för 2014. 
 


 
 
 
MBL-förhandling av totalbudgeten har ägt rum den 3 februari 2015. 
 
 
Bilaga 1: Ekonomisk rapport totalbudget 2015 







Bilaga 1
Lunds universitet Ekonomisk rapport totalbudget 2015 Dnr V 2014/1698
(mnkr)


budget utfall förändring förändring budget utfall


Totalt 2015 2014 % 2014 2013
Intäkter
Anslag 4 148 4 204 -56 -1,3 4 203 4 104
Avgifter 715 724 -9 -1,2 670 667
Bidrag 2 674 2 549 125 4,9 2 523 2 412
Finansiella intäkter 5 24 -19 -79,2 41 48
Resultatandelar 0 0 0 0 0
Transfereringar och uppbörd 450 352 98 27,8 400 244
Summa intäkter 7 992 7 853 139 1,8 7 837 7 475
Kostnader
Personal 4 860 4 736 124 2,6 4 726 4 596
Lokaler 1 038 974 64 6,6 980 946
Övrig drift 1 628 1 473 154 10,5 1 516 1 464
Finansiella kostnader 2 9 -7 -77,8 9 11
Avskrivningar 350 325 25 7,7 300 291
Transfereringar och uppbörd 450 352 98 27,8 400 244
Summa kostnader 8 328 7 869 459 5,8 7 931 7 552


Kapitalförändring -336 -16 -320 -94 -77


Beräknat utg myndighetskapital 1 273 1 609 -336 -20,9 1 531 1 625


budget utfall förändring förändring budget utfall
Utbildning 2015 2014 % 2014 2013
Intäkter 2 525 2 482 43 1,7 2 498 2 405
Kostnader 2 602 2 488 114 4,6 2 550 2 495
Kapitalförändring -77 -6 -71 -52 -90


Beräknat utg myndighetskapital 248 325 -77 -23,7 279 331


budget utfall förändring förändring budget utfall
Forskning/forskarutbildning 2015 2014 % 2014 2013
Intäkter 5 467 5 371 96 1,8 5 339 5 070
Kostnader 5 726 5 381 345 6,4 5 381 5 057
Kapitalförändring -259 -10 -249 -42 13


Beräknat utg myndighetskapital 1 025 1 284 -259 -20,2 1 252 1 294
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Anna Åkesson 


 
 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2014-11-28 – 2015-01-22 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Förlängt mandat för koordinator och utseende av
ny biträdande koordinator för det strategiska
forskningsområdet MECW – The Middle East in
the Contemporary World


2014-12-04 


2. Utseende av föreståndare för Lund University
Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)


2014-12-04 


3. Utseende av ledamöter, personliga suppleanter och
ordförande i styrelsen för Lund Laser Centre


2014-12-04 


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


2014-12-04 


5. Anställning som adjungerad professor i
hållbarhetsvetenskap


2014-12-11 


6. Anställning som gästprofessor i kondenserade
materiens fysik


2014-12-11 


7. Föreskrifter för Lunarc, Centrum för
tekniska/vetenskapliga beräkningar vid Lunds
universitet


2014-12-11 


8. Svar till Riksarkivet med anledning av
föreläggande efter inspektion


2014-12-11 


9. Placering av administrativt värdskap för Foodbest
Nordic vid institutionen för livsmedelsteknik


2014-12-11 


10. Climate-KIC Nordic 2014-12-11 


11. Utbetalning av ovillkorat kapitaltillskott till
European Spallation Source ESS AB org nr
556792-4096


2014-12-11 


2015-01-26 


1 PM 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  E-
post anna.akesson@rektor.lu.se   
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12.  Nya taxor för zondekaler inom universitetets 


parkeringsområde  
2014-12-11 


 


13.  Utseende av externa ledamöter och ordförande i 
styrelsen för Lunds universitets kultur- och 
museiverksamheter  


2014-12-11 
 
 


14.  Föreskrifter för HAREC – sydsvenskt centrum för 
funktionshinderforskning  


2014-12-11 
 


15.  Utseende av föreståndare till HAREC – 
sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning  


2014-12-11 
 


16.  Utseende av ordförande i styrelsen för HAREC – 
sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning  


2014-12-11 
 


17.  Medfinansiering av i Erasmus Mundus Action 2 
för år 2015  


2014-12-11 
 


18.  Universitetsgemensamma medel till 
forskningsinfrastrukturen Lunarc  


2014-12-11 
 


19.  Inköp av universitetsgemensam 
masspektrometriutrustning  


2014-12-11 
 


20.  Samfinansiering av universitetsgemensam 
forskningsinfrastruktur plattform för 
proteinproduktion 2014-2016  


2014-12-11 
 
 


21.  Universitetsgemensamma medel till 
forskningsinfrastrukturen ICOS Carbon Portal  


2014-12-11 
 


22.  Universitetsgemensamt stöd för uppstart av ett 
internationellt universitetsförlag  


2014-12-11 
 


23.  Medel till arrangemang vid Gamla Biskopshuset 
och Pelarsalen 2015 och 2016 


2014-12-11 
 


24.  Finansiering av rektors rådgivare 2015  2014-12-11 


25.  Finansiering av rektors rådgivare 2015  2014-12-11 


26.  Finansiering av rektors rådgivare 2015  2014-12-11 


27.  Finansiering av rektors rådgivare 2015  2014-12-11 


28.  Utseende av ledamöter till stipendienämnden för 
Sydsvenska Dagbladets hundraårsfond  


2014-12-11 
 


29.  Utseende av ordförande i styrelsen för Medicinskt 
lasercentrum  


2014-12-11 
 


30.  Utseende av ordförande och externa ledamöter i 
Biblioteksstyrelsen  


2014-12-11 
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31.  Förlängning av uppdrag som föreståndare för 


Pufendorfinstitutet  
2014-12-18 


 


32.  Inrättande av för Centrum för Preventiv 
Livsmedelsforskning/Food for Health Science 
Centre  


2014-12-18 
 


33.  Föreskrifter för Centrum för Preventiv 
Livsmedelsforskning/Food for Health Science 
Centre 


2014-12-18 
 
 


34.  Utseende av föreståndare för Centrum för 
Preventiv Livsmedelsforskning/Food for Health 
Science Centre 


2014-12-18 
 
 


35.  Ny inrättandeperiod för Centrum för 
Mellanösternstudier  


2014-12-18 
 


36.  Utseende av föreståndare för Centrum för 
Mellanösternstudier 


2014-12-18 
 


37.  Utseende av ledamot i styrelsen för SASNET 2014-12-18 


38.  Inrättande av Svenskt Havrecentrum vid Lunds 
universitet  


2014-12-18 
 


39.  Föreskrifter för Svenskt Havrecentrum vid Lunds 
universitet  


2014-12-18 
 


40.  Universitetsgemensamma medel till Debatt i Lund 
2015  


2014-12-18 
 


41.  Underskottstäckning av konferensen Social 
Business Week  


2014-12-18 
 


42.  Temporärt universitetsgemensamt stöd till Inter 
Arts Center  


2014-12-18 
 


43.  Finansiering av rektorsavtackning  2014-12-18 


44.  Medel till utveckling av strategiska 
innovationsområden samt av strategiska 
forsknings- och innovationsagendor 2014  


2014-12-18 
 


45.  Medel till studentprojektet En väg framåt på Lunds 
Fontänhus  


2014-12-18 
 


46.  Medel till Lund University Social Innovation 
Center  


2014-12-18 
 


47.  Medel för satsningar och administrativt stöd för 
strategiska forskningsområden 2014  


2014-12-18 
 


48.  Lokalanpassningar på Medicon Village  2014-12-18 
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49.  Fortsatt förstärkning till extern kommunikation 


inom etikområdet  
2014-12-18 


 


50.  Finansiering av rektors rådgivare 2015  2014-12-18 


51.  Etableringsstöd till servicecenter för 
materialvetenskaper  


2014-12-18 
 


52.  Medfinansiering Medicinska Malmö 2014  2014-12-18 


53.  Medel till Universitetsbiblioteket för 
omställningskostnader och flyttkostnader för 
depåer 2014  


2014-12-18 
 
 


54.  Universitetsgemensamma medel för arbetsinsatser 
inför Science Center 2014  


2014-12-18 
 


55.  Rekryteringskostnader för ny rektor- och prorektor 
vid Lunds universitet  


2014-12-18 
 


56.  Förnyad anställning som gästprofessor i Earth 
System Governance  


2014-12-18 
 


57.  Utseende av ordförande, ledamöter samt 
suppleanter i antagningsnämnden för 
mandatperioden 2015-2017  


2014-12-18 
 
 


58.  Mandat för koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet Nanovetenskap och nanoteknik 
- The Nanometer Structure Consortium  


2014-12-18 
 
 


59.  Organisationen av högskolepedagogisk 
verksamhet  


2014-12-18 
 


60.  Lunds universitets miljömål med handlingsplan för 
perioden 2015-2016  


2014-12-18 
 


61.  Riktlinjer för Lunds universitets 
kommunikationsarbete  


2014-12-18 
 


62.  Yttrande över anmälan mot Lunds universitet 
rörande lång handläggningstid vid utfärdande av 
examen  


2014-12-18 
 


63.  Klassificering på utbildningsområden 2014 – 
kurser på grundnivå och avancerad nivå  


2014-12-18 
 


64.  Lunds universitets etablering av verksamheter på 
Brunnshög och samspel med 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS  


2014-12-18 
 
 


65.  Utseende av ny ordförande och 
arbetsgivarrepresentant till USV och LUKOM:s 
HMS-kommitté 


2014-12-18 
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66.  Omvandling av anställning  2014-12-18 


67.  Entledigande av ledamot och suppleant i styrelsen 
för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center  


2014-12-18 
 


68.  Utseende av revisor med suppleant för Stiftelsen 
Arkiv för nordisk filologi  


2014-12-18 
 


69.  Utseende av revisor med suppleant för Stiftelsen 
Lunds universitets gästhem  


2014-12-18 
 


70.  Utseende av revisor med suppleant för Lunds 
studentskegård  


2014-12-18 
 


71.  Utseende av revisor med suppleant för Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Lunds universitet  


2014-12-18 
 


72.  Yttrande över remissen Delbetänkande av 
dricksvattenutredningen – Material i kontakt med 
dricksvatten  


2014-12-18 
 
 


73.  Utseende av föreståndare för Lunarc, Centrum för 
tekniska/vetenskapliga beräkningar vid Lunds 
universitet 


2014-12-18 
 
 


74.  Utseende av ordförande för Lunarc, Centrum för 
tekniska/vetenskapliga beräkningar vid Lunds 
universitet 


2014-12-18 
 
 


75.  Uppdrag avseende Kungshuset  2014-12-18 


76.  Utseende av ledamöter i styrelsen för HAREC – 
sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning  


2014-12-18 
 


77.  Fullmakt att företräda Lunds universitet avseende 
MAX IV-projektet 


2014-12-18 
 


78.  Säkerställande av LU:s konkurrenskraft jämfört 
med andra lärosäten vad avser konferenser och 
kongresser 


2014-12-18 
 


79.  Ekonomiskt stöd till forskningsprojektet inom 
Bostad först 


2014-12-22 
 


80.  Ekonomiskt stöd till stiftelsen Lunds studentkårs 
kreditkassa 


2014-12-22 
 


81.  Ekonomiskt stöd till ungdomars 
gymnasieutbildning i utsatta områden i världen 


2014-12-22 
 


82.  Marknadsföring av Lunds universitet 2014-12-22 
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83.  Universitetsgemensamt stöd till vårdvetenskaplig 
forskning 


2014-12-22 
 


84.  Tillfälligt innovationsstöd till LU Open 2015 2014-12-29 


85.  Utredning av misstänkt oegentlighet  2014-12-30 


86.  Yttrande över remissen Antibiotikaresistens och 
vårdrelaterade infektioner – förslag till 
myndighetsövergripande handlingsplan 


2015-01-15 
 
 


87.  Förlängning av uppdrag som vicerektor med 
ansvar för forskning 


2015-01-15 


88.  Utseende av tillförordnad dekan vid konstnärliga 
fakulteten 


2015-01-15 


89.  Uppföljning av Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av kandidatexamen i socialantropologi 


2015-01-22 
 


90.  Uppföljning av Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av kandidatexamen i medicin 


2015-01-22 


91.  Uppföljning av Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av masterexamen i medicin 


2015-01-22 


92.  Entledigande av ledamot, samt utseende av 
ledamot, i styrelsen för Centrum för samhällets 
resiliens 


2015-01-22 


93.  Ändring av sammankallande i arbetsgruppen för 
Climate KIC Nordic 


2015-01-22 


94.  Utseende av ledamöter i den 
universitetsgemensamma utbildningsnämnden 


2015-01-22 


95.  Rådgivningsuppdrag avseende vissa beslut 2015-01-22 


 
 
 
Remisser inkomna under perioden 2014-11-28 – 2015-01-22 
 


1.  Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av 
medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot 
folkhälsa – Medicrimekonventionen. Svar till Socialdepartementet senast 
2015-02-27. 
 


2.  Grupp- och trafikförsäkringsfrågor. Svar till Justitiedepartementet senast 
2015-03-02. 
 


3.  Boverkets rapport 2014:22 Expertfunktion för byggskador. Svar till 
Socialdepartementet senast 2015-02-25. 







 7 
 


4.  Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner - förslag till 
myndighetsövergripande handlingsplan. Svar till Socialstyrelsen senast 
2015-01-16. 
 


5.  Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre 
Dalälvsområdet. Svar till Naturvårdsverket senast 2015-01-19. 
 


6.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning 
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Svar till 
Miljödepartementet 2014-12-16. 
 


7.  Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet. Svar till 
Finansdepartementet senast 2015-02-16. 
 


8.  Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2015-01-22. 
 


9.  Modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Svar till 
Universitetskanslerämbetet senast 2015-02-27. 
 


10.  Skattereglerna för skogsbruk - Anpassning till EU-rätten. Svar till 
Finansdepartementet senast 2015-03-02. 
 


11.  Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av 
tillsynsansvar över förorenade områden, Svar till Miljödepartementet 
senast 2015-03-26. 
 


12.  Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2015-03-31. 
 


13.  Konkurrensverkets granskning av elektroniskt lagrat material. Svar till 
Justitiedepartementet senat 2015-01-26. 
 


14.  Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för 
skattemål, SOU 2014:76. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-04-
07. 
 


15.  Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn- och ungdomar 
med könsdysfori. Svar till Socialstyrelsen senast 2015-01-26. 
 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 2014-11-28 – 2015-01-22






LU Byggnad 


Lokalförsörjningsplan 2015 


Bakgrund 
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 
lokalbeståndet 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. 


Universitetet genomgår nu en stor fysisk expansion med bl.a. byggandet av 
forskningsanläggningen MAX IV och SVS (Science Village Scandinavia) området mellan MAX 
IV och ESS. Utöver detta finns vid flera fakulteter planerade lokalprojekt och många av dessa 
kommer att leda till hyreshöjningar. Den tidigare lokalförsörjningsreserven som skapades 1997 
upphörde 2010. För att framöver mildra effekterna för vissa av fakulteterna föreslås delar av 
kommande hyreshöjningar kunna bäras universitetsgemensamt. En lokalfond skapades därför i 
resursfördelningen för 2014. 


Tidigare beslut om gemensamma medel ur lokalförsörjningsreserven 
I samband med att Lokalplan 2008, som omfattade perioden 2008-2012, togs så beslutades det att 
vissa projekt skulle erhålla gemensamma medel ur lokalförsörjningsreserven. De projekten som 
erhöll centralt stöd var; 


• Arkitektskolan (LTH) totalrenovering och tillbyggnad (klart 2011),
• LUX, samlokalisering av HT-fakulteternas institutioner till Zoologen/Zoofysiologen,


renovering och tillbyggnad (klart 2014)
• Arkivcentrum Syd, nybyggnad (klart 2012)
• Pufendorfinstitutet, renovering (klart 2009)


Ovanstående projekt är nu genomförda och avslutade. När lokalförsörjningsreserven avskaffades 
år 2010 fördes resterande pengar över till fonden för campusutveckling. Ett flertal andra projekt 
har förverkligats under samma tid, varav flera har erhållit stöd från gemensamma medel eller stöd 
ur fonden för campusutveckling. Se bilaga 1! 


I lokalplan 2008 uppdrog universitetsstyrelsen åt rektor att: 


• Utreda samlokalisering av område S i kv Paradis och att utreda förutsättningar för en
tillbyggnad till Ekonomihögskolan. Det har resulterat i flera utredningar. Hyrorna är idag


2015-01-13 


1(2) 


STYR 2015/1 


PM med förslag till inriktningsbeslut 
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relativt låga och att förverkliga de behov och önskemål som finns innebär stora kostnader 
för respektive fakultet.  
 


• Tillsätta en utredningsgrupp som arbeta fram en handlingsplan för lärandemiljöer. Denna 
utredning blev klar december 2008. Det konstaterades i Lokalplan 2008 att 
undervisnings- och studiemiljöerna var eftersatta. Flera projekt har under de senaste åren 
genomförts för att utveckla Lunds universitet till en modern studiemiljö: Ombyggnaden 
och tillbyggnad av Zoologen och zoofysiologen till LUX och totalrenvering av A-huset, 
totalrenovering av Annexet (Fd Matteannexet), BMC nytt studiecentrum för den 
medicinska fakulteten, Upprustning av Matematikhuset och E-husets studiemiljöer och 
renovering av Eden för den samhällsvetenskapliga fakulteten. Flera projekt med syfte att 
förbättra studiemiljöerna är planerade inom bland annat fakulteterna Ekonomi, 
Samhällsvetenskap, Konst och Medicin.  
 


• Tillsätta en referensgrupp som fortsatte arbetet med att utveckla campus. Det har 
resulterade i att en campusplan för campus Lund togs fram 2012 som universitets styrelse 
har ställt sig bakom.  


 


Lokalplan 2014-2016 
Universitetet har tagit fram Lokalplan 2014-2016. Lokalplanen presenterar en lägesbeskrivning 
som omfattar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller på att genomföras eller 
utredas och lokalplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Lunds 
universitet. Huvudprincipen är att samtliga lokalkostnader för projekten faller på respektive 
brukare och ska rymmas inom tillgängliga medel. Vid flera fakulteter finns det dock planerade 
lokalprojekt som kommer att leda till hyreshöjningar som är svåra för den enskilda fakulteten att 
bära. För att mildra effekterna för vissa av fakulteterna föreslås delar av kommande 
hyreshöjningar kunna bäras universitetsgemensamt. 
 
Den tidigare lokalförsörjningsreserven upphörde 2010. En lokalfond skapades därför 2014 för att 
användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda projekt. I 
resursfördelningen för 2014 avsattes 10 mnkr från räntenettot. Även för 2015 avsätts 10 mnkr 
från räntenettot till lokalfonden (varav 3,3 mnkr från utbildningen och 6,7 mnkr från 
forskningen.) Huvudprincipen ska vara att lokalfonden ska bära maximalt hälften av de ökade 
kostnaderna för nya byggprojekt.  


Kriterierna för prioriterade projekt som kan få medel från lokalfonden enligt lokalplanen är att 
projektet är: 


- Strategiskt viktigt för Lunds universitet och stödjer prioriterad verksamhet 
- Av fakultetsövergripande karaktär 
- Större ombyggnader som har betydelse för en fakultets utveckling 


 
Prioriterade projekt för stöd ur lokalfonden 
De tre större projekt som är särskilt angelägna att ge centralt stöd under denna period är 
tillbyggnad med bla nya studiemiljöer för Ekonomihögskolan, en modernisering av och nya 
studiemiljöer till den samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i kv Paradis. Dessa två projekt 
omnämndes redan i lokalplan 2008 som angelägna. Dessutom är nya lokaler för Musikhögskolan 
i Malmö ett angeläget projekt.  
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten   
Samhällsvetenskapliga fakulteten är till stor del placerad i Kv Paradis. Kv 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.  
 
Hyrorna är förhållande vis låga idag och för att modernisera och samla fakultetens lokaler krävs 
stora insatser med ökade hyror som följd. Ett utredningsuppdrag pågår sedan 2012. Fakultetens 
renoveringar och nybyggnationer kommer att ske i etapper. 


Förändringar har redan påbörjats. Eden som byggdes på 1980-talet totalrenoverades under 2012 
och 2013. Socialhögskolans akuta lokalsituation behöver lösas och förslag på att bygga om 
Teologen finns framtaget. 


Musikhögskolan 
Konstnärliga fakulteten har tre skolor: Teaterhögskolan i Malmö (THM), Konsthögskolan i 
Malmö (KHM) med Bryggeriteatern samt Musikhögskolan i Malmö(MHM). MHM ligger för 
närvarande i Heleneholm, vilket är en perifer lokalisering som bland annat försvårar den publika 
verksamhet som bedrivs inom utbildningen. Visionen är att samla hela den konstnärliga 
fakulteten så att samverkan mellan institutionerna främjas, vilket skulle vara till förmån för både 
pedagogik och publikkontakt.  
 
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.  
 
Ekonomihögskolan  
Ekonomihögskolan byggdes i mitten på 1980-talet och är i behov av modernisering, expansion 
och bättre studiemiljö. Brist på studieplatser leder till att studenterna i hög grad utnyttjar 
studieplatser vid andra delar av universitetet, ibland långt från lärare och undervisning. Visionen 
är en tillbyggnad och mer samlad anläggning med studieplatser. Den nya byggnaden ses som en 
framtida naturlig samlingspunkt för studenter och anställda. Mindre ombyggnad av de befintliga 
byggnaderna kommer sannolikt att krävas.  
 
Övriga projekt som är planerade att färdigställas under den närmaste fem åren, se lokalplan 2014-
2016. 
 
Övrigt 
Förslag till beslut presenterades och diskuterades på UFLG den 27 november 2014 samt på 
rektors ledningsråd den 4 december 2014. Förslaget MBL förhandlades den 20 januari 2015. 
 
Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen fattar inriktningsbeslut om ersättning av gemensamma medel ur lokalfonden 
för följande projekt: 


• Samhällsvetenskapliga fakulteten upp till 10 mkr/år 
• Musikhögskolan upp till 10 mkr/år och 5 mkr under 10 år för inredning och utrustning 
• EHL upp till 10 mkr/år 


 
Inga andra medel kommer att tillföras respektive projekt. Alla kostnader förenat med projekten 
ska betalas av respektive fakultet. Ovan angivna maxbelopp ska även inkludera avskrivningar för 
inredning och utrustning. 







  
 
Projekt som erhållit gemensamma medel utöver de som angivits i lokalplan 2008
  


 
Projekt Fak Klart Gemensamma 


medel till 
hyresökning 


Gemensamma 
medel ur fonden 
för 
campusutveckling 


Beslut 


Eden S 2013 3,05 mkr  10 mkr  V 2014/1035 
LS 2013/497 


Annexet, ny 
studiemiljö 


Gem 2013  4 mkr   LS 2012/434 


Sjöprojektet, 
LTH parken 


Gem 2014  4,3 mkr LS 2012/434 


BMC nytt 
studiecentrum 


M 2011  5 mkr  LS 2012/434 


Motorlab LTH 2014 3,66 mkr i 10 år  V 2014/1146 
Juridicum, 
ny studiemiljö 


J 2012 1,8 mkr  5 mkr  BY 2011/62 
 


Botaniska 
trädgården, 
personalutrymme  


LU 
KOM 


2014 0,3 mkr   LS 
2014/1072 


Skissernas 
museum  


LU 
KOM 


- 1,5 mkr   LS 
2014/1040 


Musikhögskolan, 
utredning 


K - 1,0 mkr  5 mkr  STYR 
2014/764  
LS 2013/497 


 


Stora infrastruktursatsningar som Medicon Village och Max IV finns inte redovisade i tabell ovan 
utan de har redovisats i särskild ordning för universitetstyrelsen samt i resursfördelningen. 
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2014-11-28 – 2015-01-22 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Karin Aggestam Sam fak Statsvetenskap Befordran 2014-12-11 


Pär Omling 
Sektionen 
Forskning, 
innovation 
och 
samverkan 


Fasta 
tillståndets 
fysik 


Kallelse 2015-01-01 


Raimund Muscheler Nat fak Kvartärgeologi Utlysning 2015-01-15 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


1 0 % 100 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


33 39 % 61 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


29 21 % 79 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


96 27 % 73 % 


2015-01-27 


PM 
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Bilaga 5 g





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2014-11-28 – 2015-01-22






Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 5C  Telefon dir  046-222 71 16 växel 046-222 00 00  Fax 046-222 45 37  E-


post Elisabeth.Pupp@eken.lu.se  Webbadress http://www.eken.lu.se/ Organisationsnummer 202100-3211 Postgiro 1 56 50-5 Bankgiro 5051-


4728 


Sekt ionen Ekonomi  


E l isabeth Pupp 
 
 


Lunds universitets flerårsprognos till och med 2018 


Flerårsprognosen är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering i verksamheten och uppnå en rimlig verksamhetsnivå. 
Ledningen på fakultets- och universitetsgemensam nivå ges möjlighet att följa de 
effekter olika strategiska beslut får på den ekonomiska utvecklingen, och 
flerårsprognosen är också en möjlighet för rektor att noga följa utvecklingen av 
myndighetskapitalet. Det samlade måltalet som ska gälla för myndighetskapitalet 
vid utgången av 2018 är 15 procent.  


Lunds universitets flerårsprognos till och med 2018 bygger på prognoser lämnade 
av fakulteterna. För åren 2016-2018 är prognosen uttryckt i fasta priser (enligt 
budgetunderlagets direktiv), och fakulteterna har räknat med anslagsmedel enligt 
planeringsförutsättningar för åren 2016-2018 som universitetsstyrelsen har beslutat 
om (Dnr STYR 2014/106). Kvalitetsmedel inom utbildningen är inte fördelade till 
fakulteterna i 2015 års totalbudget utan medräknade på gemensam nivå, och för 
åren därefter är de inte alls medräknade eftersom regeringen inte har presenterat 
hur den nuvarande modellen för fördelning av kvalitetsmedel ska ersättas. 
Överhuvudtaget råder det stor osäkerhet om framtida anslagsmedel eftersom 
regeringens förslag om budgetramar inte gick igenom i riksdagen.   


Flerårsprognosen visar att verksamhetsnivån vid universitetet fortsätter att öka och 
att det är forskningen som står för ökningen. MAX IV-anläggningen tas i bruk 
under perioden vilket speglas i ökade bidragsintäkter och ökade kostnader. 
Universitetet beräknas göra stora utbetalningar till ESS och det gemensamma 
myndighetskapitalet minskar. 


Efterföljande diagram visar att universitetet som helhet kommer att nå målnivån för 
myndighetskapitalet 2018.  Det framgår också att flertalet fakulteter hamnar under 
målnivån, och att den konstnärliga fakulteten har ett fortsatt ansträngt ekonomiskt 
läge. Vid en bedömning av måltalets utveckling är det viktigt att ha i minnet att de 
uppskattningar som görs vid upprättandet av flerårsprognosen 2016-2018 är 
uttryckta i fasta priser. Måltalet beräknat i löpande priser bör visa ett lägre värde. 


2015-02-13 


Universitetsstyrelsen 


 PM Dnr V 2014/2128 
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Flerårsprognos Lunds universitet till och med år 2018 Dnr V2014/2128


Fakultet Utb Fo Totalt Fakultet Utb Fo Totalt
LTH -2,2% 24,5% 15,8% LTH -10,4% 19,5% 10,0%
Natur 26,8% 25,7% 25,8% Natur 16,4% 19,2% 18,8%
Juridik 15,8% 21,9% 18,3% Juridik 0,5% 21,9% 9,1%
Samhällsvet. 14,7% 14,7% 14,7% Samhällsvet. 8,4% 11,8% 9,8%
EHL 15,3% 25,1% 19,6% EHL 15,0% 25,2% 19,4%
Medicin 16,3% 13,8% 14,3% Medicin 14,2% 11,1% 11,7%
Konst -3,0% -4,3% -3,3% Konst -10,9% -16,6% -12,1%
HT 13,8% 19,7% 17,7% HT 3,3% 2,7% 2,9%
USV 23,5% 25,7% 25,0% USV 6,2% 16,8% 13,7%
LUKOM -6,2% 34,3% 13,6% LUKOM -7,5% 18,5% 5,7%
MAX IV-lab -0,9% -1,0% MAX IV-lab -0,1% -0,2%
Gemensamt 3,2% 4,7% 4,2% Gemensamt 2,8% -0,5% 0,5%


LU tot 12,6% 23,2% 20,7% LU tot 6,3% 12,5% 10,6%


Mynd.kap, tkr 325 046 1 283 919 1 608 965 Mynd. kap, tkr 170 975 761 710 932 685


Myndighetskapital i procent av kostnaderna 2014 Myndighetskapital i procent av kostnaderna 2018
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Fastställande av nya föreskrifter om handläggning inför rektors 
beslut att kalla till en anställning som professor 


Genom ett universitetsstyrelsebeslut 2010-12-17 (Dnr LS 2010/771) beslutades om 
föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som 
professorer. Av föreskrifterna framgår att dessa skulle utvärderas efter att tio 
personer kallats eller senast den 31 augusti 2013. Utvärderingen påbörjade i 
oktober 2014 och slutfördes den 27 november 2014 i samband med MBL-
förhandlingen om förslag till nya föreskrifter inför rektors beslut om att kalla till en 
anställning som professor. MBL-förhandlingen avlutades i enighet den 2 december 
2014. 


Av utvärderingen framgår att föreskrifterna bör ändras så att större fokus läggs på 
kallelseförfarandets syfte; att genom ett enklare och snabbare förfarande kunna 
rekrytera internationellt framstående personer vilkas meriter skulle stärka 
universitetet i ett internationellt perspektiv. Utvärderingens visar även på ett behov 
av att tydligare markera vikten av att ta hänsyn till jämställdhetsaspekten vid ett 
kallelseförfarande.  


Universitetsstyrelsen föreslogs i december 2014 att fastställa nya föreskrifter med 
ovanstående innehåll. Vid universitetstyrelsens sammanträde framfördes att 
styrelsen ansåg att föreskrifterna skulle innehålla en tydligare skrivning i syfte att 
stimulera verksamheten att använda kallelseförfarandet för att uppnå 
jämställdhetsmålen. Därtill framkom att styrelsen ansåg att det ska vara 
fakulteten/USV som ska initiera ett kallelseförfarande genom att lämna förslag till 
rektor. Vidare önskade man att jävsfrågan fortsatt ska belysas särskilt. Dessa 
förslag till ändringar har MBL-förhandlats den 27 januari och parterna var eniga 
om förslaget. 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta att bifogade föreskrifter fastställs i 
enlighet med bifogat förslag, vilka ska ersätta föreskrifter av den 17 december 
2010 (Dnr LS 2010/771). 


2015-01-29 
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		Missiv och förslag till universitetsstyrelse beslut150213

		Fastställande av nya föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till en anställning som professor



		2015-02-13 Kallelseförfarande för professorer till MBLUSrev

		Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som professor
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Rektorsinformation 2015-02-13
UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666


• Medier
Rektorsbloggen


• Rektors välkomstmottagning för internationella studenter


• Diskussioner med tänkbara vicerektorer


• Executive Director U21


• Rapport om nämndernas arbete


• Utvärdering av forskarutbildningen


• Universitetsgemensamt system för individuella studieplaner i 
forskarutbildningen


• Högskolepedagogisk utveckling och e-lärandeprojekt
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• Rektorskonferens i Steningevik samt
Möte med Kåre Bremer om Ledningsutredningen


• Rektorsinstallation


• Hälsningsgillet


• Nit och Redlighet


• Statsrådsbesök, Helene Hellmark Knutsson (Max IV och LU)


• Kampanjstyrelsen och Jubileumssällskapet


• Disciplinnämnden


• Möte med Huvudmannarådet i Stockholm








Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 december 2014 Dnr V 2014/2204
(mnkr)


antal 
dec 2014


antal 
dec 2013


föränd. 
antal


förändr. 
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 514 1 577 -63 -4,0
Totalt 2014 2014 % prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012 2011 Meriteringsanställningar 300 335 -35 -10,4
Intäkter Gästlärare 1 2 -1 -50,0
Anslag 4 204 4 203 1 0,0 4 215 4 215 4 215 4 104 4 053 3 895 Lektor 858 827 31 3,7
Avgifter 724 670 54 8,1 715 705 690 667 600 571 Professor 705 718 -13 -1,8
Bidrag 2 549 2 523 26 1,0 2 545 2 568 2 534 2 412 2 232 2 007 Adjunkt 254 249 5 2,0
Finansiella intäkter 24 41 -17 -41,5 25 23 41 48 68 78 Annan underv & forskande personal 950 875 75 8,6
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 0 0 -6 -3 Administrativ personal 1 463 1 416 47 3,3
Transfereringar och uppbörd 352 400 -48 -12,0 330 320 320 244 254 208 Bibliotekspersonal 163 155 8 5,2
Summa intäkter 7 853 7 837 16 0,2 7 830 7 831 7 800 7 475 7 201 6 756 Teknisk personal 674 649 25 3,9
Kostnader
Personal * 4 746 4 726 20 0,4 4 778 4 810 4 793 4 596 4 295 4 037 Summa 6 882 6 803 79 1,2
Lokaler 974 980 -6 -0,6 989 997 984 946 901 862
Övrig drift 1 463 1 516 -53 -3,5 1 498 1 483 1 477 1 464 1 453 1 409
Finansiella kostnader 9 9 0 0,0 7 6 9 11 13 12
Avskrivningar 325 300 25 8,3 315 320 315 291 264 237
Transfereringar och uppbörd 352 400 -48 -12,0 330 320 320 244 254 208
Summa kostnader 7 869 7 931 -62 -0,8 7 917 7 936 7 898 7 552 7 180 6 765


Kapitalförändring -16 -94 78 -87 -105 -98 -77 21 -9


Beräknat utg myndighetskapital 1 609 1 531 78 5,1 1 538 1 520 1 527 1 625 1 701 1 678


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall utfall
Utbildning 2014 2014 % prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012 2011
Summa intäkter 2 482 2 498 -16 -0,6 2 510 2 497 2 503 2 405 2 317 2 280
Summa kostnader 2 488 2 550 -62 -2,4 2 561 2 557 2 555 2 495 2 412 2 384
Kapitalförändring -6 -52 46 -51 -60 -52 -90 -95 -104


Beräknat utg myndighetskapital 325 279 46 16,5 280 271 279 331 416 511


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 2014 2014 % prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012 2011
Summa intäkter 5 371 5 339 32 0,6 5 320 5 334 5 297 5 070 4 884 4 476
Summa kostnader 5 381 5 381 0 0,0 5 356 5 379 5 343 5 057 4 768 4 381
Kapitalförändring -10 -42 32 -36 -45 -46 13 116 95


Beräknat utg myndighetskapital 1 284 1 252 32 2,6 1 258 1 249 1 248 1 294 1 285 1 167


Bokslut 2014 Helår 2014 Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)


Förgående år
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Lunds universitet Dnr V 2014/2204


Ekonomisk rapport per 31 december 2014 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                             
 Utb 


2014
Fo 


2014
Tot Utfall 


2014
Budget 


2014
Prognos 


2014 Fakulteternas kommentarer
Totalt Lunds universitet 
Intäkter 2 482 5 371 7 853 7 836 7 830
Kostnader 2 488 5 381 7 869 7 930 7 917
Resultat -6 -10 -16 -94 -87
Myndighetskap. Fak 314 1 248 1 562 1 373 1 491
Stadskapital mm 11 36 47 47 47
Myndighetskap. Tot 325 1 284 1 609 1 420 1 538
Ekonomihögskolan  
Intäkter 205 161 366 349 361  
Kostnader 201 155 356 350 356
Resultat 4 6 10 -1 5
Myndighetskapital 30 40 70 59 65  
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 188 354 542 513 540
Kostnader 186 368 554 546 554
Resultat 2 -14 -12 -33 -14
Myndighetskapital 26 73 99 78 97
Juridiska fakulteten
Intäkter 92 60 152 139 150
Kostnader 83 55 138 140 140
Resultat 9 5 14 -1 10
Myndighetskapital 14 12 26 11 22
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 133 45 178 170 173
Kostnader 137 41 178 180 180
Resultat -4 4 0 -10 -7
Myndighetskapital -4 -2 -6 -16 -13
Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 550 1 180 1 730 1 632 1 722
Kostnader 563 1 161 1 724 1 657 1 722
Resultat -13 19 6 -25 0
Myndighetskapital -13 290 277 246 271
Medicinska fakulteten
Intäkter 451 1 865 2 316 2 424 2 442
Kostnader 449 1 870 2 319 2 426 2 430
Resultat 2 -5 -3 -2 12
Myndighetskapital 80 271 351 352 366
Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 145 872 1 017 968 1 012
Kostnader 139 889 1 028 983 1 026
Resultat 6 -17 -11 -15 -14
Myndighetskapital 39 232 271 267 268
Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 337 244 581 564 582
Kostnader 338 243 581 571 587
Resultat -1 1 0 -7 -5
Myndighetskapital 50 37 87 80 82
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 67 147 214 203 208
Kostnader 60 143 203 206 206
Resultat 7 4 11 -3 2
Myndighetskapital 14 37 51 37 42
LUKOM
Intäkter 26 27 53 53 53
Kostnader 27 26 53 53 54
Resultat -1 1 0 0 -1
Myndighetskapital -2 9 7 7 6
Max IV
Intäkter 0 221 221 221 218
Kostnader 0 225 225 210 216
Resultat 0 -4 -4 11 2
Myndighetskapital 0 -2 -2 13 4
Gemensam förvaltning
Intäkter 218 151 369 862 888
Kostnader 212 122 334 851 867
Resultat 6 29 35 11 21
Myndighetskapital 3 67 70 68 56
Tekniska kst
Intäkter 132 225 357 -19 -82
Kostnader 153 270 423 107 19
Resultat -21 -45 -66 -126 -101
Myndighetskapital 91 161 252 169 217
Övriga verksamheter
Intäkter 26 16 42 142 141
Kostnader 28 10 38 146 138
Resultat -2 6 4 -4 3
Myndighetskapital -15 23 8 0 7
Campus Helsingborg
Intäkter 11 4 15 16 15
Kostnader 11 4 15 16 15
Resultat 0 0 0 0 0
Myndighetskapital 1 0 1 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


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Resultatet inom utbildningsverksamheten ligger i linje med senaste prognos medan det 
förbättrade resultatet inom forskningsverksamheten främst utgörs av resultatavräknade externa 
projekt.


Fakulteten uppvisar ett överskott på 14 mnkr 2014 , vilket till största delen beror på 
engångsutbetalning av kvalitetesmedel, men också andra strategiska medel och ersättningar av 
engångskaraktär. Totala kostnader är något lägre än budget/prognos til följd av något lägre 
utnyttjandegrad av tänkta kostander för fakultetens drift.


 Fakulteten anser att vi väl följer vår planering och omsättningsmässigt tom överträffar såväl 
budget som prognos. Underskottet är en sund användning av myndighetskapital, och har en 
hanterbar storlek.


Fakultetens arbete med att minska underskott pågår.  Dock, avsevärt bättre resultat än förväntat 
enligt prognos 3


 


En plan finns för hur myndighetskapitalet ska minskas till den av US beslutade nivån. Flera av 
verksamheterna är är beroende av externa medel vilket gör att det finns ett behov av ett 
myndighetskapital för att kunna möta framtida samfinansieringsbehov och för att kunna möta 
glappen mellan nuvarande och framtida externa medel. 


Inom LUKOM finns Botaniska trädgården, Historiska museet, Odeum och Skissernas museum. 
Verksamheterna arbetar tillsammans med LUKOM styrelsen med att få sin ekonomi i balans 
samt med att öka andelen externa medel. I myndighetkapitalet ingår konstinköp som bokförs 
som statskapital utan avkastning och som donationskapital. Vidare ingår förskottsbetalda 
anslagsmedel för byggprojekt. 
Planering följer det överenskommelse som finns mellan LU och VR. 







Lunds universitet Dnr V 2014/2204
Sammanställning av fakulteternas utfall, prognos och budget 2014 (mnkr)


Utbildning


Fakultet
Utfall 
2014


Prognos 
2014


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2014


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2013


Ekonomihögskolan 4 3 1 -1 5 6
Humanistiska och teologiska fakulteterna 2 1 1 -7 9 9
Juridiska fakulteten 9 8 1 -1 10 4
Konstnärliga fakulteten -4 -4 0 -7 3 1
Lunds Tekniska Högskola -13 -12 -1 -26 13 -31
Medicinska fakulteten 2 4 -2 -5 7 -1
Naturvetenskapliga fakulteten 6 3 3 -2 8 9
Samhällsvetenskapliga fakulteten -1 -1 0 -2 1 19
Särskilda verksamheter (USV) 7 7 0 4 3 8
LUKOM -1 0 -1 0 -1 -1
Max IV-laboratoriet 0 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 6 6 0 3 3 1
Tekniska kostnadsställen -21 -65 44 -57 36 -113
Övriga verksamheter -2 -1 -1 -6 4 -1
Campus Helsingborg 0 0 0 0 0 0
Justering 0 0 0 55 -55 0
Resultat -6 -51 45 -52 46 -90


Forskning


Fakultet
Utfall 
2014


Prognos 
2014


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2014


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2013


Ekonomihögskolan 6 2 4 0 6 0
Humanistiska och teologiska fakulteterna -14 -16 2 -26 12 -19
Juridiska fakulteten 5 2 3 0 5 3
Konstnärliga fakulteten 4 -3 7 -3 7 1
Lunds Tekniska Högskola 19 12 7 1 18 32
Medicinska fakulteten -5 8 -13 3 -8 6
Naturvetenskapliga fakulteten -17 -17 0 -13 -4 -14
Samhällsvetenskapliga fakulteten 1 -4 5 -5 6 -6
Särskilda verksamheter (USV) 4 -5 9 -7 11 -5
LUKOM 1 0 1 0 1 1
Max IV-laboratoriet -4 2 -6 11 -15 -3
Gemensam förvaltning 29 16 13 8 21 20
Tekniska kostnadsställen -45 -37 -8 -69 24 -6
Övriga verksamheter 6 4 2 2 4 3
Campus Helsingborg 0 0 0 0 0 0
Justering 0 0 0 56 -56 0
Resultat -10 -36 26 -42 32 13


Totalt


Fakultet
Utfall 
2014


Prognos 
2014


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2014


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2013


Ekonomihögskolan 10 5 5 -1 11 6
Humanistiska och teologiska fakulteterna -12 -15 3 -33 21 -10
Juridiska fakulteten 14 10 4 -1 15 7
Konstnärliga fakulteten 0 -7 7 -10 10 2
Lunds Tekniska Högskola 6 0 6 -25 31 1
Medicinska fakulteten -3 12 -15 -2 -1 5
Naturvetenskapliga fakulteten -11 -14 3 -15 4 -5
Samhällsvetenskapliga fakulteten 0 -5 5 -7 7 13
Särskilda verksamheter (USV) 11 2 9 -3 14 3
LUKOM 0 0 0 0 0 0
Max IV-laboratoriet -4 2 -6 11 -15 -3
Gemensam förvaltning 35 22 13 11 24 21
Tekniska kostnadsställen -66 -102 36 -126 60 -119
Övriga verksamheter 4 3 1 -4 8 2
Campus Helsingborg 0 0 0 0 0 0
Justering 0 0 0 111 -111 0
Resultat -16 -87 71 -94 78 -77
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


 
 


Ledamot i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet 


Bakgrund 
Lunds universitet har sedan 1993-10-01 en personalansvarsnämnd. Enligt tidigare 
beslut i universitetsstyrelsen 2009-09-25—26 (dnr 2009/730) samt 2012-06-09 
(dnr LS 2012/364)  ingår följande personer som arbetsgivarsidans representanter i 
personalansvarsnämnden. 


professor Ann Numhauser-Henning 
vicerektor Nils Danielsen  
professor Olov Sterner 


Professor Nils Danielsen har anhållit om att entledigas från uppdraget som ledamot 
i nämnden då han inte längre är vicerektor. Avdelningschef Veronica Gummesson, 
avdelningen Lönebildning och internationella frågor, sektionen Personal, föreslås 
till ny ledamot i nämnden. 


Förslag till beslut: 


Universitetsstyrelsen beslutar att entlediga professor Nils Danielsen från uppdrag 
som ledamot i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet. Till ny representant 
för arbetsgivaren i personalansvarsnämnden utses avdelningschef Veronica 
Gummesson, sektionen Personal.  


2015-01-29 


1 


Dnr STYR 2015/131 


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 
E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se   


Bilaga 16





		Ledamot i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet






PM 1 (3) 


2015-01-28 


 


Kvalitetsarbete inom utbildningen inom Lunds universitet 
Målet med kvalitetssäkring är att säkerställa att alla utbildningar på samtliga nivåer 
vid Lunds universitet håller hög kvalitet och står sig väl i nationell och internationell 
jämförelse. Metoder för kvalitetssäkring som används vid Lunds universitet är till ex-
empel validering av utbildning, kursutvärderingar och olika uppföljningar.  För att 
förbättra och utveckla utbildningen och undervisningen bedrivs även ett kvalitetsut-
vecklande arbete genom bland annat högskolepedagogiska kurser och annat högskole-
pedagogiskt utvecklingsarbete. Tillsammans utgör kvalitetssäkring och kvalitetsut-
veckling kvalitetsarbetet vid Lunds universitet. Det pågår för tillfället ett 
utvecklingsarbete rörande organisationen av delar av universitetets kvalitetsutveck-
lande delar. Den utredning som rör högskolepedagogiken vid LU berörs inte i denna 
PM. 


Nationella kvalitetsutvärderingar 
I och med att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattade de sista utvärderingsbesluten 
i oktober 2014, avslutades fyraårscykeln med nationella utvärderingar av utbildningar 
på grundnivå och avancerad nivå. Dock kvarstår ett antal uppföljningar av ifrågasatta 
utbildningar.  


Sammanfattningsvis har Lunds universitet klarat sig bra i jämförelse med andra läro-
säten. För Lunds universitets del har totalt 209 examina granskats. Av dessa har 20 
procent fått omdömet mycket hög kvalitet, 62 procent hög kvalitet och 19 procent 
bristande kvalitet. 


Vid de träffar som hålls med de utbildningar som har fått bristande kvalitet på Lunds 
universitet, presenterar utbildningsansvariga vilka analyser de har gjort av utfallet och 
vilka åtgärder de avser att vidta. Ett återkommande inslag är olika åtgärder rörande 
studenternas skrivande, både på engelska och svenska. Den gemensamma utbildnings-
nämnden har därför initierat projekt kopplat till akademiskt skrivande. 


Genomförda undersökningar 
För första gången genomfördes hösten 2014 en gemensam nybörjarenkät vid Lunds 
universitet. Alla studenter som för första gången studerade vid Lunds universitet fick 
besvara en enkät som innehöll frågor om vad man har för förväntningar på sin utbild-
ning och varför man valde att studera vid Lunds universitet. Enkätresultaten är tänkta 
att vara ett led i universitetets arbete med att bibehålla och utveckla utbildningar av 


Universitetsstyrelsen 


Kval i te t  och utvärder ing  
Åsa Ekberg,  avdeln ingschef  


 
 


Postadress 
Box 117 
221 00 Lund 


Besöksadress 
Paradisgatan 5  
Lund 


Telefon 
046-222 91 68 


E-post 
asa.ekberg@stu.lu.se 


Webbadress 
www.lu.se 


Bilaga 5d







  PM 2 (3) 
  
2015-01-28  
  
  
  
  
  


hög kvalitet. En enkel rapport per fakultet har tagits fram av avdelningen Kvalitet och 
utvärdering. Data har därefter skickats ut till fakulteterna för vidare bearbetning. Ny-
börjarenkäten är en pilot och vi kommer under vårterminen att utvärdera utfallet för att 
sedan kunna skicka ut den igen höstterminen 2015.  
 
Under året har flera rapporter publicerats som tar upp olika aspekter av international-
isering. En fördjupad studie av internationella doktorander visar att de internationella 
och svenska doktoranderna gör samma bedömning av forskarutbildningen inom 
många områden. Samtidigt efterlyser de internationella doktoranderna mer kommu-
nikation på engelska och de önskar i högre grad utökade möjligheter till institu-
tionstjänstgöring. Introduktionskurser framstår som viktiga för alla doktorander, men 
de är särskilt viktiga för de internationella.  
 
En återkommande barometerundersökning, International Student Barometer 2013, vi-
sar att de internationella studenterna vid Lunds universitet överlag är nöjda.  Framför 
allt är de nöjda med universitetets mottagande. Däremot finns ett antal förbättringsom-
råden till exempel information om olika stöd- och servicefunktioner samt den sociala 
integrationen. Resultaten visar på en något positiv utveckling jämfört med tidigare 
undersökningsår.  


 
I samarbete med Uppsala universitet har en enkätstudie genomförts bland alumner 
med examen på avancerad nivå. En särredovisning som omfattar alumner från Lunds 
universitet visar att alumnerna i hög utsträckning är verksamma på arbetsmarknaden 
efter examen och att det stora flertalet är nöjda med sin studietid vid Lunds universitet. 
Även för denna undersökning finns det möjlighet för fakulteterna att bryta ner data på 
till exempel programnivå för vidare analys. 
 
Dessa och andra rapporter finns på: http://www5.lu.se/o.o.i.s/3736 
 


Gemensamma utbildningsnämnden 
Särskilda kvalitetsmedel har avsatts för perioden 2012-2014 som stöd till olika projekt 
och verksamheter för att få en långsiktig och hållbar utveckling mot kvalitet. Medlen 
tillsammans med stimulansmedel för internationalisering, kvalitetsmedel (25 procent 
av de medel universitetet erhållit enligt regleringsbrev som resultat av nationella kvali-
tetsutvärderingar) och medel för breddad rekrytering uppgick till ca 20 miljoner kro-
nor för år 2014.  Nämnden har beslutat satsa på bland annat akademiskt lärarskap, 
kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbete, e-lärande, akademiskt skrivande 
samt implementering av Trackitprojektet. Vidare avsattes medel för äskanden från fa-
kulteterna. Beslut fattades om knappt 5 miljoner kronor till sammanlagt nio projekt. 
Flera av projekten hade anknytning till e-lärande och kvalitetssäkring av olika exam-
inationsformer. Under året initierades också projekt inom ramen för breddad rekryte-
ring. 
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Pågående aktiviteter 
Projektet att följa studenter före, under och efter studierna, Trackit, har avslutats och 
utbildningsnämnden ska ta ställning till det fortsatta arbetet. Inom projektet identifie-
rades ett antal möjliga enkäter som skulle kunna ge universitetet värdefull information 
om studenterna i syfte att förbättra kvaliteten på utbildningen.  
 
Vi vill bygga vidare på de positiva erfarenheterna från nybörjarenkäten och nästa steg 
blir att diskutera universitetsgemensamma alumnenkäter och examensenkäter. Ett gott 
samarbete med fakulteterna och studenterna i arbetet att ta fram enkäterna borgar för 
att resultaten kommer utbildningarna till nytta. Det är också viktigt att resurser läggs 
på att göra färre men bättre enkäter eftersom vi inte vill medverka till enkättrötthet 
bland studenterna. En annan avvägning är att garantera en miniminivå för hur alla stu-
denter vid Lunds universitet följs upp samtidigt som vi fortsätter stödja redan på-
gående goda aktiviteter på lokal nivå. 
 
Under 2014 avsatte den gemensamma utbildningsnämnden medel motsvarande 2 mkr 
för ett projekt rörande kvalitetssäkring. Bakgrunden till projektet är framför allt för-
slaget till nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem och nya Standards & Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Utgångspunk-
ten är att universitetets systematiska kvalitetssäkringsarbete ska tåla granskning utifrån 
de krav som ställs såväl nationellt som internationellt. Projektet har som mål att ge-
nom förbättrad systematik säkerställa att kvaliteten på utbildningarna är hög, fånga 
upp förbättringsområden samt bidra till att utveckla och stimulera samtliga fakulteters 
kvalitetsarbete. 
 


Nytt nationellt system 
Under 2015 kommer ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring att tas fram. Den 
särskilda utredaren, Harriet Wallberg, har lämnat sitt förslag till Utbildningsdeparte-
mentet och regeringen ska återkomma i frågan under våren. Utgångspunkten i försla-
get är att lärosätena ska ta ett större ansvar för den egna kvalitetssäkringen av utbild-
ningarna. Den centrala myndigheten, UKÄ, kommer sedan att granska hur väl 
lärosätet gör detta. UKÄ har meddelat att det inte är realistiskt att börja pilottesta ett 
sådant system förrän tidigast 2016. 
 
I väntan på att ovanstående system utarbetas, pilottestas nu ett nationellt system för 
kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningen har inte utvär-
derats i den senaste utvärderingscykeln, varför UKÄ nu påbörjar det arbetet. Förslaget 
har skickats ut på remiss till lärosätena och ett svar från Lunds universitet håller på att 
utarbetas efter att förslaget har skickats ut på remiss till fakulteter och studentkåren 
m.fl. 
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Internrevisionens uppdrag definieras i Internrevisionsförordningen (2006:1228). 


Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets 
process för intern styrning och kontroll. Universitetsstyrelsen beslutar om 
internrevisionens revisionsplan och revisionschefen rapporterar iakttagelser och 
rekommendationer till styrelsen. Enligt förordningen ska universitetsstyrelsen 
besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och 
rekommendationer. 


Internrevisionen anser sammanfattningsvis att universitetsledningen har beaktat 
iakttagelser och rekommendationer från granskningsarbetet 2014, men åtgärderna 
har inte hunnit genomföras.  


Uppföljningen av rekommendationer från granskningar 2009-2013 visar att 
huvuddelen av rekommendationerna genomförts och att arbete pågår med att 
genomföra flertalet av resterande rekommendationer.  


Internrevisionen överlämnar årsrapport 2014 till styrelsen för beslut om åtgärder. 
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1. Internrevisionen 2014 
1.1 2014 års revisionsplan 
Styrelsen fastställde 2014 års revisionsplan den 13 december 2013. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2014. 


1. Granskningsprojekt  
Upphandling Rapport i april 
Studentrekryteringsprocessen Rapport i april 
Styrning av informationssäkerhet Rapport i juni 
Ämneslärarutbildningen Rapport i juni  
Intern styrning och kontroll på institution Rapport i november 
Intern styrning och kontroll på institution Rapport i november 
Intern styrning och kontroll på institution 
(extra granskning) 


Rapport i december 


Universitetets hantering av jäv Rapport i december 
  
3. Övrigt   
Rådgivning ad hoc Har genomförts löpande 
Rådgivning enligt särskild begäran Har genomförts 
Årsrapport Har genomförts 
Risk- och väsentlighetsanalys Har genomförts 
Revision av stiftelsen Gerdahallen Har genomförts 
Granskning hos annan högskola Har genomförts enligt revisionsplan 


för uppdraget 


 


Internrevisionen har tre anställda. Av de personella resurserna avgår motsvarande 
0,25 årsarbetskraft per år till genomförande av uppdrag för Högskolan Kristianstad 
vilket ger ett utfall för uppdraget inom Lunds universitet för 2014 på 2,75 årsar-
betare. Därutöver fanns ekonomiska resurser motsvarande cirka 100 timmar att 
använda för anlitande av externa konsulter. Internrevisionen har använt sig av kon-
sultstöd för granskningsarbete motsvarande 82 timmars stöd.  


1.2 Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska revisionschefen utveckla och 
upprätthålla ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Programmet 
ska omfatta såväl intern som extern utvärdering.  


Internrevisionen genomför årligen en intern kvalitetsutvärdering av sin verksam-
het, där de som berörts av granskningarna får bedöma sin erfarenhet av intern-
revisionen ur olika aspekter, såsom kunskapsnivå, bemötande, relevansen av läm-
nade iakttagelser och rekommendationer samt nytta. För 2014 visar utvärderingen 
ett positivt omdöme om internrevisionen med i huvudsak svarsalternativ på 4 och 5 
på en 5-gradig skala. Motsvarande omdöme redovisades för 2013. Internrevisionen 
genomför också en intern kvalitetsbedömning i form av en årlig självutvärdering. 
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Denna visar att internrevisionen uppnår full regelefterlevnad i förhållande till 
internrevisionsförordningen.  
 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska en extern kvalitetsutvärdering 
av internrevisionen genomföras minst en gång vart femte år. En sådan genomför-
des senast 2012 och genomförs nästa gång senast år 2017. Utvärderingen 2012 
visade att internrevisionen vid Lunds universitet utförs i överensstämmelse med 
IIAs Standards, Code of Ethics samt internrevisionsförordningen 
 
1.3 Revisionsutskottet  
Revisionschefen är föredragande i revisionsutskottet och ansvarar för utskottets 
kallelser, handlingar och minnesanteckningar. 


Internrevisionen har föredragit alla revisionsrapporter i revisionsutskottet före 
publicering. Yttranden från de granskade verksamheterna, med angivande av vilka 
åtgärder som kommer att vidtas, har också behandlats av utskottet. Revisions-
utskottet avrapporterar löpande sitt arbete till universitetsstyrelsen vid styrelsens 
sammanträden. 
 
Enligt revisionsutskottets arbetsordning ska revisionsutskottet bedöma den interna 
revisionens effektivitet och årligen i samband med utskottets decembermöte lämna 
ett utlåtande utifrån gjord bedömning. För 2014 har utskottet lämnat följande 
utlåtande: 
”Internrevisionen utförs på ett effektivt och tillfredställande sätt, arbetet bedrivs 
framåtriktat och med hög integritet”.   
 
1.4 Övrigt  
Internrevisionen har inom ramen för revisionsplanens utrymme för ”rådgivning 
enligt särskild begäran” accepterat att genomföra ett rådgivningsuppdrag på 
uppdrag av förvaltningschefen. Uppdraget har genomförts under januari 2014. 
Internrevisionen har också under året lämnat utredningsstöd till verksamheten.  


Dessutom har en medarbetare även under 2014 deltagit som rådgivare till den 
arbetsgrupp som under 2012/2013 bedrivit ett arbete för att kartlägga och bedöma 
risken för att universitetet utsätts för brottslighet och otillbörlig påverkan. Gruppen 
har under 2014 arbetat med att ta fram riktlinjer för hantering av misstänkta 
oegentligheter. 
 
2. Iakttagelser och rekommendationer från granskningar rappor-
terade 2014 


Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2014 års 
revisionsplan. Efter varje genomförd granskning har internrevisionen överlämnat 
en rapport med gjorda iakttagelser och rekommendationer till den granskade 
verksamheten, alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  


Nedan följer en sammanfattning av 2014 års granskningsarbete med gjorda iaktta-
gelser och lämnade rekommendationer. Rapporterna i oförkortat skick finns att 
hämta på internrevisionens hemsida http://www.irev.lu.se/rapporter. Detta gäller 
dock inte rapporterna över institutionsgranskningarna.  
 
Svar på rekommendationerna finns medtaget nedan om de hunnit lämnas.  



http://www.irev.lu.se/rapporter
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Granskning av upphandling 
Syftet med granskningen har varit att undersöka om gällande regelverk följs 
avseende upphandling.  Granskningen har också syftat till att undersöka om verk-
samheten upplever att tillräckligt stöd ges i upphandlingar.  


Nya föreskrifter om inköp beslutades av rektor i december 20131. Enligt tidigare 
föreskrifter från år 2010 skulle sektionen Ekonomi hantera alla inköp över 
direktupphandlingsgränsen men eftersom beslutet inte följdes av motsvarande 
resurser kunde föreskrifterna inte implementeras. De nya föreskrifterna anger att 
institutionerna ska hantera alla inköp upp till tröskelvärdet vilket innebär att de ska 
hantera förenklade upphandlingar själva. I praktiken har de delvis gjort detta även 
då de gamla föreskrifterna gällde men vissa har då utnyttjat stödet från Sektionen 
Ekonomi. 
 
Slutsatser 
Granskningen har visat att institutionerna i flera fall saknar kompetens att genom-
föra upphandlingar på ett korrekt sätt. Internrevisionen har besökt sju institu-
tioner/enheter och där granskat underlagen för elva inköp/upphandlingar.  Av 
dessa elva har en hanterats av den centrala inköpsorganisationen vid sektion Eko-
nomi och i ett fall har inköpsorganisationen bidragit med stöd. Av övriga nio upp-
handlingar uppfyller fyra inte de krav som ställs på hur en upphandling ska ske.  
 
Upphandlingar har hittills i stor utsträckning genomförts av sektionen Ekonomi där 
både sakkunskap och erfarenhet finns samlad. Enligt internrevisionens uppfattning 
kräver upphandlingar både specialistkunskap och att man regelbundet utför arbets-
uppgiften för att upphandlingarna ska kunna genomföras lagenligt, affärsmässigt 
och effektivt så som det anges i universitetets inköpspolicy. Inom de flesta 
institutioner vid universitetet uppkommer dock behov av att göra en upphandling 
relativt sällan och med hänsyn härtill är det tveksamt om det är effektivt att varje 
institution/enhet själv bygger upp denna kompetens. En inköpssamordnare bör 
visserligen finnas vid varje institution men det är förmodligen mer effektivt att 
samordna upphandlingskompetensen till färre personer. Om inte den kompetens 
som finns på gemensam nivå ska utnyttjas vid förenklade upphandlingar är en 
möjlighet att flera institutioner delar på en sådan tjänst eller att kompetensen finns 
på fakultetsnivån. Det är även lämpligt att skilja denna roll från inköpssamordna-
rens då behovet av utbildning och fortbildning är annorlunda. Flera av de inter-
vjuade anser också att det borde finnas särskilda nätverk för dem som genomför 
upphandlingar. Vid de institutioner som idag har en bra process för att genomföra 
upphandlingar på ett korrekt sätt har man inköpssamordnare som förutom att vara 
intresserade av sin uppgift även har stöd av institutionsledningen att organisera 
processen på ett bra sätt.  
 
Under en övergångsperiod är det svårt att se att förenklade upphandlingar kan 
genomföras på institutionsnivån utan medverkan och stöd från den gemensamma 
upphandlingsfunktionen. Det är också viktigt att uppföljning sker av institutioner-
nas arbete. Internrevisionen kan konstatera att de nya föreskrifterna inte innehåller 
några uppgifter om att uppföljningar ska göras för att se om förenklade upphand-
lingar genomförs korrekt på institutionsnivå utan enbart att stickprovskontroller 
ska göras avseende avtalstrohet. IR:s sammantagna bedömning är att hanteringen 
inte är fullt tillfredställande och att det finns förbättringsmöjligheter avseende 


1  Dnr EK 2012/103 
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universitetets arbete med upphandling. Den interna styrningen och kontrollen kan 
inte anses fungera fullt ut tillfredställande. 
 
Internrevisionen rekommenderar förvaltningschefen att: 


• Stärka rollen som inköpssamordnare/upphandlare på institutionsnivå. 
• Införa specifika utbildningar och nätverk för dem som ska genomföra 


upphandlingar på institutionsnivå. 
• Bistå institutioner med förenklade upphandlingar under en övergångs-


period. 
• Följa upp hur institutioner hanterar förenklade upphandlingar och vidta 


åtgärder i de fall det inte fungerar. 


Förvaltningschefen har (förkortat) svarat: 
Universitetet ändrade 2010 Föreskrifter om inköp på så sätt att alla upphandlingar 
över direktupphandlingsgränsen skulle handläggas av sektionen Ekonomi. Tidigare 
handlades upphandlingar under tröskelvärdet, så kallade direktupphandlingar och 
förenklade upphandlingar, av verksamheten. Eftersom sektionen Ekonomi inte 
tillfördes resurser när beslutet 2010 togs, har upphandlingar under tröskelvärdet 
dock inte kunnat hanteras av sektionen Ekonomi utan har fortsatt hanterats av 
verksamheten. I bedömning av hur de centrala resurserna används på bästa sätt 
fann vi 2013 att sektionen Ekonomi bör fokusera på att handlägga upphandlingar 
över tröskelvärdet där de stora ekonomiska riskerna ligger samt på att ge stöd åt 
verksamheten i upphandlingar som handläggs där. Beslut togs därför 2013 om att 
upphandlingar under tröskelvärdet ska hanteras av verksamheten. Sektion Eko-
nomi tillhandahåller stöd till verksamhete i form av mallar, checklistor, informa-
tion, utbildning, nätverk m.m. 


Prefekten har ansvar för att institutionens inköp sker i enlighet med gällande 
regelverk samt hur inköps- och upphandlingsfrågor organiseras inom institutionen.  
Inköpssamordnare ska finnas vid varje institution/motsvarande. Vid vissa verk-
samheter har man valt att kombinera rollen som inköpssamordnare och upphand-
lingsansvarig, medan man vid andra verksamheter har separata inköpare. Beroende 
på hur verksamheten ser ut kan det vara lämpligt att organisera verksamheten på 
olika sätt. Det viktiga är att det hos ledningen finns en förståelse för inköpsverk-
samhetens komplexitet och att den kräver erforderliga resurser och mandat. Detta 
kommer att ytterligare påtalas vid höstens prefektmöte samt på möte med rektors 
ledningsråd och universitetsförvaltningens gemensamma ledningsgrupp. Ett sär-
skilt utbildningspaket för prefekter, där inköp och upphandling är med som en del, 
är framtaget och kommer att lanseras till hösten 2014.  


Sektionen Ekonomi har tagit fram ett utbildningspaket för förenklade upphand-
lingar samt håller på att färdigställa ett webbtest som användaren kan göra ano-
nymt. Detta utbildningspaket kommer att erbjudas löpande under hösten 2014 och 
är riktat till dem som arbetar med upphandlingar på institutionsnivån. Vidare 
erbjuds utbildningar riktade till prefekter samt öppna utbildningar. Det finns även 
nätverk för inköpssamordnare och upphandlingsansvariga som träffas minst två 
gånger per år. Sektionen Ekonomi arbetar även med att sätta samman riktade nät-
verksträffar. För de verksamheter där man inte anser sig ha kompetens inom 
upphandling finns möjlighet att köpa denna tjänst av sektionen Ekonomi, vilket 
skett i vissa fall. I dagsläget finns dock inte möjlighet att köpa enstaka 
upphandlingar. Möjligheten att införa detta kommer att undersökas.  
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I nuläget läggs befintliga resurser på proaktivt arbete med utbildning och infor-
mation samt stödjande verksamhet med framtagande av verktyg. Till detta kommer 
arbetet med att handlägga upphandlingar över tröskelvärdet. Härutöver fokuserar 
sektionen Ekonomi på att följa upp befintliga ramavtal som ligger över tröskelvär-
det, samt på att göra stickprov på objektupphandlingar över tröskelvärdet. Vi ska 
givetvis se över om uppföljningsrutinerna kan förbättras, men i dagsläget behöver 
vi koncentrera oss på det proaktiva och stödjande arbetet som pågår.  


Granskning av universitetets arbete med studentrekrytering 
Granskningens syfte har varit att utvärdera den interna styrningen och kontrollen i 
universitetets arbete med att rekrytera studenter, inklusive internationella studen-
ter.  
 
Slutsatser 
Granskningen har visat att arbetet med att rekrytera studenter anses fungera bra 
idag.  Samtidigt är uppfattningen bland flera av de intervjuade att den process för 
studentrekrytering, som ska användas inom stödverksamheten, stannar vid fakul-
tetsnivån. Eftersom sektionschefen trots sitt ansvar för processen saknar befogen-
het på fakultets- och institutionsnivån får arbetet bygga på frivillighet. När det 
gäller roller och ansvar upplevs dessa som tydliga vilket sannolikt beror på att 
flertalet har arbetat med studentrekrytering under en längre tid. Det är dock inte 
dokumenterat vilka roller som finns i processen förutom processägare och 
processledare, samtidigt som mycket har hänt sedan processen kartlades 2010. 
Internrevisionen kan också konstatera att det inte framgår om det har utförts någon 
riskvärdering i processen eller tagits fram åtgärder för att reducera eventuella 
risker. Internrevisionen gör ingen bedömning av det lämpliga att arbeta med intern 
styrning och kontroll i processerna men menar att det är viktigt att vara konsekvent 
om detta ska fungera. Eftersom riskvärderingen är en väsentlig komponent i den 
interna styrningen och kontrollen bör riskvärdering i så fall göras på processnivå 
och det är också viktigt att processerna riskvärderas regelbundet. Dessutom måste 
det finnas en uppbyggd struktur inom sektionerna för riskvärdering och utvärde-
ring/uppföljning. Internrevisionen kan konstatera att det finns brister i dessa 
avseenden.  
 
Internrevisionen har rekommenderat sektionschefen för Externa relationer 
att: 


• Uppdatera processkartläggningen avseende processen att rekrytera 
studenter 


• Ta fram en struktur för hur uppföljningen av den interna styrningen och 
kontrollen ska göras samt ta fram rutiner för hur man följer upp hur de 
åtgärder som vidtagits för att reducera riskerna i processen fungerar. 
Struktur och rutiner bör dokumenteras. 


 
Sektionschefen för sektionen Externa relationer har (förkortat) svarat: 
Förhållandet som påpekas i rapporten om att processansvaret ligger centralt men 
att befogenheter och mandat till ledning och styrning av verksamheten inte 
sträcker sig till fakultetsnivåerna, gäller flera områden inom Lunds universitet. Att 
arbeta med processer som sträcker sig igenom flera organisatoriska strukturer är 
inte per automatik framgångsrikt utan kräver en stor portion av samarbetsvilja och 
generöst synsätt ifrån alla parter. Det är glädjande att notera att man upplever 
rekryteringsprocessen som en sådan. Att försöka förändra befogenheter och möj-
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ligheter att centralt styra över fakulteter och institutioners arbete upplever vi var-
ken som angeläget eller genomförbart. 
 
Internrevisionen rekommenderar att vi ska uppdatera processkartläggningen 
avseende att rekrytera studenter. I samband med utarbetandet av tjänstekatalogerna 
har sektionen arbetat igenom alla processer som man ansvarar för och därav fått en 
bra överblick över vilka delar som borde genomlysas ännu bättre eller ytterligare 
gånger. Om resurser finns avser vi uppdatera processkartläggningen under 2015. 
 
Internrevisionen rekommenderar även att det tas fram dels en struktur för hur upp-
följning av den interna styrningen och kontrollen ska göras och dels rutiner för hur 
man följer upp hur de åtgärder som vidtagits för att reducera riskerna i processen 
fungerar. Sektionen externa relationer följer i alla avseenden de riktlinjer som 
finns för förvaltningens riskarbete. I det övergripande riskarbetet är studentrekry-
tering ett eget riskområde med Utbildningsnämnden som referensgrupp och rektor 
som riskägare. Det arbete som genomförs i samband med denna analys och dis-
kussion i nämnden, fungerar som en värdefull kontrollpunkt för hur processen 
fungerar och kvalitetssäkras. Genom denna åtgärd anser jag att internrevisionens 
förslag till stärkande av intern styrning och kontroll av processer kring studentre-
kryteringen redan är tillfredsställd. 
 
Granskning av universitetets styrning av informationssäkerhet 
Granskningen har syftat till att belysa i vilken utsträckning som MSB:s2 föreskrif-
ter efterlevs inom universitetet. Detta har inneburit dels en granskning av om de 
styrande dokument som hittills tagits fram är tillräckliga utifrån nämnda föreskrif-
ter och dels att klargöra i vilken utsträckning de implementerats inom universitetet. 
Granskningen har också innefattat hur universitetsledningen säkerställer efterlev-
naden av beslutat regelverk (styrande dokument). 
 
Styrning av informationssäkerhetsarbetet utgår från dokumentet “Riktlinjer 
Informationssäkerhet3”. Dokumentet beskriver övergripande riktlinjer för 
säkerhetsarbetet, mål samt roller och ansvar. Utöver detta finns anvisningar och 
instruktioner inom olika områden och för olika målgrupper vilka listas nedan: 
 
• Förvaltning (InfoSäk F) – Ledning, systemägare och samordningsansvarig. 
• Kontinuitet och drift (InfoSäk KD) – Driftansvariga IT. 
• Användare (InfoSäk A) – Samtliga medarbetare. 


InfoSäk A riktar sig till den enskilde medarbetaren och omfattar bla regler för 
användning av gemensamt nät. Det finns även ett avtal som ska upprättas för den 
enskilde medarbetaren. InfoSäk A innehåller också regler för informations-
klassning av enskilda dokument som medarbetare vid universitet upprättar. 


InfoSäk KD riktar sig till driftsansvariga, och består av ett malldokument avsett att 
hjälpa enskilda institutioner och fakulteter att dokumentera planer för kontinuitet 
och drift.  


2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
3 Dnr BY 2012/37 
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InfoSäk F gäller systemförvaltning i stort, och utgörs av LU:s Systemägar- och 
systemförvaltningsmodell4. Det innebär att Systemförvaltningsmodellen får en 
ytterst central roll i allt informationssäkerhetsarbete vid Lunds universitet.  
 
Slutsatser 
Granskningen har visat att mycket arbete återstår innan universitetet kan sägas ha 
ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet som omfattar hela univer-
sitetet. Det saknas konkreta riktlinjer inom viktiga områden som åtkomst och änd-
ringshantering och systemförvaltningsmodellen är bara obligatorisk att använda 
inom den gemensamma förvaltningen. 
 
Granskningen har också visat att ingen av de granskade fakulteterna har infört 
regelverket fullt ut samt att inga av de intervjuade fakulteterna har någon formellt 
utsedd informationssäkerhetsansvarig eller samordnare. Det sker inte heller någon 
uppföljning av att beslutat regelverk för informationssäkerhet efterlevs på fakul-
tets- och institutionsnivå. 
 
Det saknas tydliga anvisningar för hur klassificering av information ska ske i 
praktiken och det är inte heller klarlagt i vilken utstäckning enskilda system eller 
servrar ägnade åt lagring av information med högt skyddsvärde har klassificerats. 
Det senare är viktigt för att kunna avgöra vilken skyddsnivå som är tillräcklig. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att den interna styrningen och 
kontrollen är otillräcklig. 
 
IR har rekommenderat rektor att: 
• Omarbeta InfoSäk F så att den istället beskriver vilka säkerhetsmässiga krav 


som ska tillgodoses för respektive system/förvaltningsobjekt. Det bör ställas 
krav att processer för följande områden ska vara beskrivna och dokumenterade 
med tydliga kontrollpunkter: 


 Behörighets/användaradministration 
 Hantering av ändringar i program och systemkonfigurationer 
 Driftsinstruktioner, inkluderande back up och restoration policy. 
 Fysisk säkerhet, åtkomst och miljörelaterad  


Vidare rekommenderar vi att InfoSäk F ska vara obligatorisk att använda inom 
hela universitetet. 


• Upprätta rutiner för att systematiskt följa upp tillämpningen av Riktlinjer 
informationssäkerhet jämte tillhörande instruktioner och anvisningar på 
institutioner och fakulteter vid universitetet. 


• Tillse att i synnerhet all personal med nyckelroller i informationssäkerhets-
arbetet erhåller relevant utbildning. 


• Se över och eventuellt formulera om InfoSäk A så att det bättre passar den 
enskilda medarbetaren. Därutöver måste ansvaret klargöras för hur enskilda 
system och servrar ska klassificeras samt vilka konkreta skyddsåtgärder som 
då blir nödvändiga, för att bättre skydda särskilt skyddsvärd information.  
 


Rektor har svarat: 
Rektors svar har tillsammans med en tidsplan för införande av åtgärder med anled-
ning av internrevisionens rapport redovisats för styrelsen vid dess sammanträde 
den 7 november 2014.  


4 2011-02-16 Dnr LS 2009/74 
                       







 
 
 9 
Granskning av ämneslärarutbildningen 
Syftet med granskningen har varit att undersöka om styrning och uppföljning av 
ämneslärarutbildningen är tillfredställande. I detta ingår att bedöma om roller och 
ansvar är tydliga och vilket stöd som ges till verksamheten.  
 
Ledningsorganisationen för ämneslärarutbildningen består av en nämnd som 
egentligen är två organ. Vid Lunds universitet finns en nämnd, Nämnden för 
ämneslärarutbildning (NÄLU), med det sammanhållna ansvaret för organisation, 
ledning, drift och kvalitetssäkring av den med Högskolan Kristianstad gemen-
samma ämneslärarutbildningen. I Kristianstad handhas ämneslärarutbildningen av 
ett utskott. De två organen sammanträder gemensamt och har samma ordförande.  
Enligt av rektor beslutade föreskrifter5 för NÄLU har nämnden det övergripande 
ansvaret för ämneslärarutbildningen och har som främsta uppgift att utveckla och 
kvalitetsäkra utbildningen och verka för att utbildningen ska vara hela universite-
tets angelägenhet. Som operativ chef för den gemensamma ämneslärarutbildningen 
finns en utbildningschef som får sitt uppdrag från och svarar mot NÄLU. Utbild-
ningschefen och övrig administrativ personal knuten till ämneslärarutbildningen är 
placerade vid institutionen för utbildningsvetenskap som är en institution inom 
humanistiska och teologiska fakulteterna vid LU. 
  
Slutsatser 
Granskningen har visat att förbättringar skett vad gäller styrning, roller och ansvar 
för ämneslärarutbildningen samtidigt som det fortfarande finns mycket som är 
otydligt. Internrevisionen vill här särskilt påpeka den oklarhet som finns 
beträffande utbildningschefens roll, ansvar och befogenheter. Även när det gäller 
nuvarande organisation av ämneslärarutbildningen finns problem som lyfts fram, 
bland annat vad gäller NÄLU:s placering, roll och ansvar. Vid LU är nämnden 
placerad direkt under rektor vilket gör att den har en svag koppling till de 
fakulteter och institutioner som bedriver ämneslärarutbildningen. Utbildningen 
bedrivs som en beställarorganisation vilket innebär utmaningar som måste 
hanteras. Under granskningen har också påtalats den svaga koppling som finns 
mellan utbildningen och den forskning som bedrivs. Att utbildning bedrivs i 
samarbete med ett annat lärosäte ställer dessutom särskilda krav på en tydlig 
styrning.  
 
Prefekten vid institutionen för utbildningsvetenskap har arbetsgivaransvar för den 
administrativa personalen vid NÄLU. Samtidigt är NÄLU den huvudsakliga upp-
dragsgivaren för dem vilket kan göra det svårt för prefekten att ha kontroll över 
och ansvar för personalens arbetssituation. Flera av de intervjuade har pekat på 
den höga arbetsbelastningen för den administrativa personalen och då framför allt 
för utbildningschefen. Vid bedömning av behovet av administrativt stöd är det 
viktigt att beakta dels att utbildningen är under uppbyggnad men också att utbild-
ningen bedrivs i samarbete mellan två lärosäten vilket leder till administrativt mer-
arbete.    
 
Granskningen visar på brister vad gäller uppföljningen vilket sannolikt delvis 
beror på att ansvaret för utbildningen fortfarande till viss del är oklart. Detta gäller 
inte minst ekonomin samtidigt som en fungerande ekonomisk uppföljning och 
rapportering är viktig för att väl underbyggda beslut ska kunna tas. Någon tydlig 
koppling mellan ekonomiskt ansvar och ansvar för verksamheten verkar dessutom 


5 Dnr LS 2011/89 
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inte finnas. Av föreskrifterna för NÄLU framgår inte att nämnden har något uttalat 
ansvar för ekonomin vilket inte motsägs av vad som framkommit vid intervjuerna. 
Den ekonomiska uppföljning som NÄLU hittills har fått del av har dessutom varit 
mycket begränsad, samtidigt som det inte framgår att nämnden efterfrågat mer 
uppföljning. För att få en fungerande kostnadskontroll är det viktigt att det ekono-
miska ansvaret klargörs och att ansvar för kvalitet, utveckling och ekonomi sam-
ordnas.  Det är också viktigt att förstärka och systematisera uppföljningen både 
vad gäller ekonomi och verksamhet.  
 
Internrevisionen kan konstatera att någon systematisk riskvärdering inte gjordes 
innan beslut togs att starta en ämneslärarutbildning. Inte heller har det framkommit 
att någon sådan genomförts senare. En del av de problem som fanns och delvis 
fortfarande finns t.ex. beträffande organisation och bemanning hade dock even-
tuellt kunnat hanteras eller åtminstone förutses om en genomtänkt riskvärdering 
gjorts före start.  
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
avseende den interna styrningen och kontrollen som inte kan anses fullt tillfred-
ställande. 
 
Internrevisionen har rekommenderat rektor att 
 


• Se över nuvarande organisation av ämneslärarutbildningen 
• Förtydliga utbildningschefens roll, ansvar och befogenheter samt utreda 


arbetssituation och bemanning för den administrativa personalen 
• Förtydliga det ekonomiska ansvaret för ämneslärarutbildningen och sam-


ordna ansvar för kvalitet, utveckling och ekonomi 
• Förstärka och systematisera uppföljningen 


 
Rektor har (förkortat) svarat: 
Allmänt: Universitetet instämmer i att det finns förbättringar och eventuella för-
ändringar att göra beträffande ämneslärarutbildningen. Denna har nu funnits i tre 
år och det är då rimligt att göra en översyn. Arbetet med en sådan översyn kommer 
att starta under hösten och kan förväntas avslutas under våren 2015. Ämneslärar-
utbildningen har en dubbel samverkansstruktur, dels mellan universitetet och Hög-
skolan Kristianstad, dels genom att ämneslärarutbildningens utbildningsmoment 
utförs av flera fakulteter på uppdrag av NÄLU. En åtgärd som vidtagits under 
sommaren är att utse en ordförande från Lunds universitet för NÄLU, samtidigt 
som den externa ledamoten sitter kvar i nämnden. Vidare hanterar nämnden också 
en uppdatering av den överenskommelse som finns mellan universitetet och Hög-
skolan Kristianstad beträffande gemensam ämneslärarutbildning.  
Som svar på rekommendationerna: Universitetet instämmer i att en översyn av 
nuvarande organisation av ämneslärarutbildningen behöver göras. En sådan över-
syn har två aspekter, den ena är hur ämneslärarutbildningen ska hanteras och orga-
niseras inom universitetet och den andra är hur den ska organiseras i förhållande 
till Högskolan Kristianstad.  
Utbildningschefen har en mycket viktig roll för ämneslärarutbildningen och 
NÄLU. I föreskrifterna för ämneslärarutbildningen står: ”En utbildningschef 
anställs som operativ chef för den med HKR gemensamma ämneslärarutbild-
ningen. Utbildningschefen får sitt uppdrag från och svarar mot nämnden”. Upp-
draget att förtydliga utbildningschefens uppdrag åligger därför nämnden. Beman-
ningen av administrativ personal på ämneslärarutbildningen måste även den gås 
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igenom i förhållande till ekonomiska resurser samt det arbete som den dubbla 
samordningsstrukturen medför samt i förhållande till hur utbildningschefens roller 
och befogenheter utvecklas.   
Universitetet instämmer i att den ekonomiska samordningen för ämneslärarutbild-
ningen inte är tillräckligt tydligt formulerad och bör förtydligas i de föreskrifter 
som finns. Detta bör vara en del i den översyn som görs. 
Under våren 2014 genomförde avdelning Planering samt sektionen Ekonomi en 
genomgång av det ekonomiska flödet på NÄLU-LU och NÄLU-HKR samt hur 
detta ska hanteras bokföringsmässigt. Arbetet gjordes i samarbete med personal på 
ÄLU och har presenterats för NÄLU.  


Av rektor den 23 oktober 2014 beslutat uppdrag om översyn av organisationen av 
ämneslärarutbildningen har redovisats för styrelsen vid dess sammanträde den 7 
november 2014.  


Granskning av intern styrning och kontroll vid tre institutioner 
vid Lunds tekniska högskola (LTH) 
Syftet med granskningarna har varit att utvärdera den interna styrningen och 
kontrollen inom institutionerna samt hur fakulteten inom LTH styr och följer upp 
institutionernas verksamhet inom de granskade områdena (delar av områdena 
verksamhet, ekonomi och personal). Vissa kontroller avseende bl.a. bisysslor, 
upphandling och kontanthantering har gjorts.  
 
Slutsatser 
Granskningarna har visat att LTH:s kansli ger ett brett stöd till institutionerna 
inom ekonomi- och personalområdet, bl.a. sker det återkommande träffar och 
informationsmöten. Fakulteten följer upp institutionernas övergripande ekonomi 
och rapporterar till fakultetens ledning och styrelse. Internrevisionen bedömer att 
den ekonomiska uppföljningen är god och kommer att stärkas ytterligare genom de 
planerade åtgärder som fakulteten tänkt införa. Internrevisionen anser också att 
LTH:s kansli stödjer institutionerna på ett bra sätt inom de granskade områdena.  


 
När det gäller institutionerna anser internrevisionen baserat på de intervjuer och 
stickprov som gjorts, att det vid två av dessa finns förbättringsmöjligheter 
avseende den interna styrningen och kontrollen. Vid den tredje institutionen anser 
internrevisionen att den interna styrningen och kontrollen till stor del fungerar på 
ett tillfredställande sätt men att det dock finns vissa förbättringsmöjligheter inom 
de områden som behandlats i granskningen. Följande iakttagelser har gjorts vid en 
eller flera institutioner: 


 Dokumenterad delegationsordning saknas vilket delvis förklaras av att det är 
en relativt liten institution med endast två avdelningar 


 Behov finns att uppdatera delegationsordningen inom institutionen  


 Brister vad gäller bevakning av att utvecklingssamtal genomförs, dokumen-
teras och följs upp. 


 Brister vad gäller anmälan om bisysslor 


 Behov att följa upp och uppdatera styrdokument 
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 Behov finns att säkerställa tillfredställande rutiner vad gäller hantering av 


kontantförsäljning  


Rekommendationer har lämnats i enlighet med gjorda iakttagelser. 


Prefekterna vid två av de granskade institutionerna har svarat och av svaren 
framgår att rekommendationerna kommer att följas och åtgärder vidtas i enlighet 
med dessa. Vid den tredje institutionen har svar begärts in till den 13 februari 
2015.   


Granskning av universitetets hantering av jäv  
Granskningens syfte har varit att utvärdera universitetets hantering av jäv. Den 
centrala revisionsfrågan har varit om Lunds universitet har en god intern styrning 
och kontroll för att motverka, upptäcka och hantera jäv som kan uppstå vid ett 
affärsförhållande mellan universitetet och ett bolag/enskild firma där en anställd 
har ett engagemang, s.k. ställföreträdarjäv. Andra jävssituationer än ställföreträ-
darjäv har inte omfattats av granskningen.  


Slutsatser 
Internrevisionens granskning visar att det är relativt vanligt att anställda vid 
universitetet har en företrädarroll i ett eller flera bolag. I flera fall finns det också 
affärstransaktioner mellan universitetet och dessa bolag vilket innebär en risk för 
att ett jävsförhållande uppstår. 
 
Internrevisionen kan konstatera att universitetet har beaktat risken för jäv i sin 
riskvärdering och infört förebyggande åtgärder. Internrevisionen har dock inte 
kunnat testa och därmed bedöma åtgärdernas effekt. Det som framkommit i 
granskningen är att de utbildningar som Juridiska avdelningen har hållit om 
bisysslor och jäv har varit uppskattade samt att handläggningsordningen för Hori-
zon 2020 behöver bli mer känd i organisationen.   
 
Enligt förvaltningslagen är det den enskildes ansvar att uppmärksamma omstän-
digheter som kan antas utgöra jäv och att anmäla detta. Eftersom lagen inte alltid 
ger tydliga anvisningar om var gränsen för jäv går måste många gånger den egna 
förmågan att göra bedömningar ta vid. För att förstärka den anställdes egna för-
måga att göra korrekta val är det viktigt att en stark värdegrund är etablerad i verk-
samheten. Internrevisionen ser positivt på att universitetet har startat ett värde-
grundsprojekt och vill särskilt framhålla vikten av att den statliga gemensamma 
värdegrunden inkluderas i universitetets värdegrund. I den statliga värdegrunden 
betonas bl.a. behovet av att skydda förtroendet för myndigheten och frågor om jäv, 
bisysslor och mutor behandlas särskilt. När det gäller den interna styrningen och 
kontrollen är det ledningen som anger ”tonen”. Om inte ledningen ger tydliga och 
klara signaler till organisationen om vad som gäller och föregår med gott exempel 
så kan värdegrundsarbetet väsentligt försvagas. För en god intern styrning och 
kontroll måste ledningen också vidta åtgärder när regler, normer och beslut inte 
följs. Eftersom det främst är inom fakulteterna och institutionerna som kännedo-
men finns om vad som kan utgöra jäv är det inom dessa verksamheter som man 
framförallt behöver ha verktyg för att kunna förebygga och upptäcka jäv. Det är 
dock viktigt att även följa upp att åtgärderna fungerar. Idag saknas nyckeltal och 
andra uppföljningsverktyg för att mäta åtgärdernas effekt på risken. 
 
Internrevisionens stickprov visar att anställda som är engagerade i företag och där 
det finns en affärstransaktion mellan företaget och universitetet ofta inte fyller i 
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detta i sin anmälan om bisyssla. Eftersom anmälan om bisyssla kan utgöra en 
viktig möjlighet att upptäcka risk för jäv behöver anvisningarna förtydligas så att 
det bl.a. framgår vad som menas med affärstransaktioner. Det är också viktigt att 
universitetet fortsätter att arbeta för att samtliga lärare, inklusive adjungerade och 
deltidsanställda, anmäler bisyssla. För att förebygga att jävssituationer uppstår 
behöver en förändring av bisysslan också anmälas i ett tidigt skede. 
 
Universitetets interna regelverk omfattar genom beslut om anlitande av juridisk 
person endast vad som gäller då universitetet köper en tjänst från ett företag där en 
arbetstagare vid universitetet eller denne närstående är delägare eller på annat sätt 
har ett starkt verksamhetsinflytande. För att förebygga jäv är det också viktigt att 
det finns rutiner för vad som gäller då universitetet köper och säljer varor från/till 
ett sådant företag eller då universitetet säljer tjänster till sådana företag. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att 
 


• Se till att rutinen för anmälan om bisysslor fungerar, vilket inkluderar 
ifyllandet av om det finns affärsmässiga transaktioner mellan bedriven 
bisyssla och universitetet, samt att följa upp att arbetssättet fungerar. 
 


• Ta fram rutiner för vad som gäller då universitetet köper eller säljer varor 
eller säljer tjänster till ett företag där en arbetstagare vid universitetet eller 
denne närstående är delägare eller på annat sätt har ett starkt verksamhets-
inflytande 
 


Svar på lämnade rekommendationer har begärts till den 13 februari 2015 


3. Uppföljning av granskningar genomförda 2009-2013 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska internrevisionen följa upp 
tidigare års iakttagelser och rekommendationer. Om IR anser att kvarstående risker 
är allvarliga har revisionschefen ansvar för att rapportera detta till styrelsen. 
 
IR har följt upp de åtgärder som ännu inte var genomförda vid tidigare uppföljning 
och som universitetet har accepterat att genomföra när de besvarade IRs rapporter.  
Efter att ha genomfört uppföljningar anser IR att huvuddelen av de lämnade 
rekommendationerna har genomförts och att det pågår arbete med att genomföra 
flertalet av resterande rekommendationer.   


 


__________________________ 





		Internrevisionens sammantagna bedömning är att den interna styrningen och kontrollen är otillräcklig.

		IR har rekommenderat rektor att:

		Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter avseende den interna styrningen och kontrollen som inte kan anses fullt tillfredställande.
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Universitetsstyrelsen  
 


Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till 
anställning som professor 


Bakgrund 
I enlighet med 4 kap. 7§ högskoleförordningen finns det möjlighet för universitetet 
att kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är 
av särskild betydelse för en viss verksamhet vid universitetet. Om så sker ska 
skälen för varför anställningen är av särskild betydelse dokumenteras (se nedan). 


Kallelseförfarandet ska användas restriktivt och syftar till att underlätta och 
påskynda rekrytering av internationellt framstående forskare. Förfarandet ska 
användas som ett verktyg för strategiska rekryteringar. Förfarandet ska användas så 
att svenska universitet kan konkurrera med internationella lärosäten om mycket 
framstående personer som universitetet annars skulle riskera att gå miste om vid ett 
alltför utdraget anställningsförfarande.  


Kallelseförfarandet bör också användas som ett strategiskt instrument för att uppnå 
en jämnare könsfördelning. 


Föreskrifter 
Med stöd av 2 kap. 2 § punkten 10 högskoleförordningen (1993:100) föreskriver 
Lunds universitet följande. 


Fakultet eller universitetets särskilda verksamheter (USV) lämnar förslag till rektor 
på person att kalla till anställning som professor. Rektor beslutar därefter om 
personen ska kallas.  


Beslutsunderlaget inför rektors beslut att kalla till en anställning som professor ska 
innehålla följande: 


1. Behovsanalys och motivering till varför en viss anställning är av 
särskild betydelse för verksamheten. 


2. Kravprofil för anställningen med beaktande av behovet. Även de 
anställningsvillkor som ska gälla bör identifierats innan kallelse 
sker. 


3. Redovisning av den prövning som skett med avseende på 
behörighets- och bedömningsgrunder för den aktuella anställningen 
i enlighet med gällande anställningsordning. 
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4. Redogörelse för de överväganden som gjorts kring varför 
 rekryteringen inte kan ske med föregående information om en ledig 
 anställning som professor.  
 
5. Redogörelse för hur rekryteringen påverkar aktuell könsfördelning 
 för den aktuella ämnesinriktningen och inom kategorin professorer 
 för fakulteten generellt. Vid de fall där könsfördelningen påverkas i 
 negativ riktning ska detta särskilt motiveras. 
 
6. Finansieringsplan för anställningen. 
 
7. Protokoll över MBL-förhandling med arbetstagarorganisationerna. 
 
8. Intyg om att frågan om jäv prövats och föregått handläggningen. 
 Protokoll bifogas om anledning funnits att särskilt pröva frågan om 
 jäv. 
 
 
  ______________________ 
 
 
Utvärdering av dessa föreskrifter liksom av handläggningen av kallelse till 
anställning som professor ska ske efter det att rektor kallat tio stycken till en 
anställning som professor. Utvärderingen ska tas fram i samverkan med 
arbetstagarorganisationerna och tillställas Universitetsstyrelsen. 
 
 
Ikraftträdande 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med Universitetsstyrelsens beslut och 
ersätter Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning 
som professorer (Dnr LS 2010/771). 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Lunds universitets styrelse vid sammanträdet 
den 13 februari 2015. 
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Rapport MAX IV februari 2015 


Sammanfattning 


PM till US i februari månad kan sammanfattas i nedanstående punkter: 


• Max IV-byggnationen har väsentligt reducerade byggkostnader vilket
tillsammans med ett extremt lågt ränteläge ger en framtida lägre hyra än
beräknat.


• En överenskommelse har nåtts med Region Skåne om deras finansiering,
avtalet är beslutat och vunnit laga kraft.


• Ytterligare byggnation inom fastigheten planeras för att inrymma fler strålrör
och mer personal.


• Fortsatt utredning av Lunds universitets hemställan om att köpa MAX IV-
fastigheten.


• Implementeringen av acceleratorteknologin har hittills varit framgångsrik
• Antalet finansierade strålrör är uppe i 13 stycken.
• Positiva förhandlingar pågår med danska universitet om strålrör nr 14.
• Driften säkrad till och med 2018 genom bidrag från Vetenskapsrådet.


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte den 17 november 
2014. Nästa styrelsemöte äger rum den 3 februari 2015. Denna rapport bygger på 
statusrapporten till styrelsemötet den 17 november.  


Ekonomi 


Fas 1 Acceleratorsystem, infrastruktur mm 


Total budget för fas 1 är totalt på 1 134 miljoner.  Fas 1 innehåller bland annat 
acceleratorsystem, infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader mm. 
Acceleratorsystemet beräknas bli 25 miljoner dyrare än budget på 896 miljoner. 
Ökningen förklaras av högre installationskostnader än beräknat 2009/2010. Denna 
fördyrning är ett estimat som kommer att diskuteras vidare inom MAX IV-
laboratoriet och med projektets finansiärer. Kostnadsökningar avseende 
infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader kommer att finansieras 
via MAX IV-laboratoriets driftsbudget. 


Vad gäller Region Skånes finansiering har en överenskommelse nåtts, beslutats och 
vunnit laga kraft. En första inbetalning sker den 2 februari 2015. 
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Uppstart av linjäracceleratorn pågår med bland annat acceleration av elektroner. 
Installation och testning av 3 GeVe-ringen pågår och majoriteten av 
komponenterna har levererats. Arbetet är inne i en intensiv fas och genomförs i 
tvåskift. Exempelvis så förlägger ett stort antal elektriker och rörläggare kabel och 
rör/slangar. För två av de omtalade och världsledande ’akromaterna’ har magneter 
framgångsrikt installerats. 
 
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. 
  
Etapp 2 är under färdigställande, huvudsakligen kvarstår nu endast markarbeten 
samt mindre injusterings- och kontrollarbeten i byggnaderna. Byggnads- och 
installationsarbetena har framskridit i mycket god fart och byggprojektet i sin 
helhet kommer att färdigställas ca 5 månader tidigare än kontrakterat och till 
betydligt lägre kostnad än tidigare beräknat. Slutligt tillträdesdatum är därför 
tidigarelagts med tre månader till den 1 juni 2015. 
  
Den ekonomiska prognosen nu pekar mot en slutlig, hyresgrundande 
anskaffningskostnad ca 285 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 historiskt låg, den 29 januari 2015, 0,098 %.  
 
Som ett led i arbetet under våren 2012 att reducera byggkostnaderna minskades 
byggnadsytorna med sammanlagt ca 3500 m2. MAX IV-projektet har dock 
utvecklats positivare och betydligt snabbare än förväntat. Antalet finansierade 
strålrör har ökat snabbt. Något av de nu aktuella strålrören ryms inte i den 
avkortade, lilla experimenthallen. Den positiva utvecklingen vid laboratoriet som 
helhet har också inneburit att ökningen av antalet anställda gått mycket fortare är 
tidigare planerat. Sammantaget bedöms detta innebära att lokalerna redan på något 
eller några års sikt kan komma att vara fullt utnyttjade.   
 
En översiktlig lokalutredning utvisande alternativa utbyggnadsmöjligheter har 
genomförts. Det preliminära materialet visar tydligt att det ur alla undersökta 
aspekter är att föredra med en samlad utbyggnad för att där inrymma ytterligare 
kontorsrum och ge plats för ytterligare tre långa strålrör. Beslut har fattats att 
vidare utreda och kostnadskalkylera projektet. Eventuell byggstart beräknas i maj 
med färdigställande i juni 2016. 
 
Eventuellt förvärv av MAX IV-fastigheten  
 
Lunds universitet har ingick 2012 följande avtal avseende MAX IV-anläggningen 
med Fastighet ML 4 AB: genomförandeavtal, hyresavtal, förvaltningsavtal, 
restavtal  och optionsavtal. Enligt optionsavtalet har hyresgästen, det vill säga 
Lunds universitet, rätt att under genomförandetiden förvärva anläggningen till 
självkostnadspris. 
  
Då det bedömts som mest ekonomiskt fördelaktigt för Lunds universitet att äga 
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anläggningen, lämnade Lunds universitet 2014-06-30 in begäran till regeringen om 
att förvärva MAX IV- fastigheten med belåning till statslåneränta via Riksgälden. 
  
Regeringen har inhämtat yttrande från Ekonomistyrningsverket i frågan. 
Ekonomistyrningsverket instämmer i flera av universitetets beräkningar, men 
menar att det finns oklarheter bland annat avseende vissa intäkter och kostnader. 
Vidare menar Ekonomistyrningsverket att optionen måste påkallas senast 2015-02-
21. Lunds universitet har inlämnat förtydligande uppgifter. Det ska nämnas att ett 
övertagande kräver såväl regerings- som riksdagsbeslut avseende rätten att 
förvärva aktier, att få förvärva aktier med stöd av lån i riksgälden, att få förvalta 
fastighet med mera. 
  
Nuvarande rektor har bedömt att det finns behov av en opartisk genomlysning av 
för- och nackdelar med ett övertag av MAX IV-anläggningen inklusive såväl 
ekonomiska som andra risker, varför Ernst & Young AB har anlitats för detta. 
Deras rapport ska lämnas senast 2015-02-15. 
  
Fas 2 Strålrörsuppbyggnaden 
 
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, sammanlagt 562 miljoner. 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, sammanlagt 265 miljoner.  
 
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.  
 
MedMAX, som är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis från LU. Kostnaderna beräknas till 1 miljon kronor per år 2014-
2023. Andra finansiärer är Region Skåne och Vetenskapsrådet. Positiva 
förhandlingar pågår med universiteten i Danmark om finansiering av strålrör nr 14. 
 
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. 
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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.  


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. En process har också påbörjats för att 
stärka det nationella forskningssamarbetet genom skapandet av mindre MAX IV-
satelliter vid några av de övriga svenska universiteten.   Samarbetet med danska 
universitetet konkretiseras också allt mera. Vid det senaste styrelsemötet den 17 
november diskuterades utförligt det framtida utbytet mellan MAX IV och ESS 
tillsammans med Jim Yeck, CEO vid ESS. 
 
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 
En överenskommelse har nåtts med Region Skåne och första utbetalningen av 
deras finansiering sker 2015-02-02. 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. 
Finansieringsrisken fram till och med 2018 kan därmed klassas som låg under 
förutsättning att verksamheten bedrivs inom ramarna. Efter 2018 är 
finansieringsrisken avsevärd med tanke på strålrörsutbyggnaden och VR:s bidrag. 
 
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 
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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. 
	  
 








Univers itetss tyrelsen  


Kompletterande beslut Resursfördelning 2015 
Resursfördelningen för 2015 beslutades av universitetsstyrelsen den 7 november 
2014. Vissa kompetteringar, justeringar och förändringar behöver göras av denna 
resursfördelning. Förslaget till kompletterande beslut har diskuterats på rektors 
ledningsråd och varit föremål för MBL-förhandling enlig § 11. 


Samtliga ändringar, utom vissa smärre korrigeringar, har markerats med gult i 
bifogat dokument. Efter styrelsens beslut kommer dessa gulmarkeringar att tas 
bort. Framsidan kommer därefter att få en uppdaterad layout.  


Utebliven ökning av takbelopp 
I regeringens budgetproposition hade vissa frågor och ekonomiska utfall, som 
fördelningen av nya platser och utfallet av de s.k. kvalitetsmedlen, senarelagts till 
regleringsbrevet. Det var därmed redan känt att beslutad resursfördelning skulle 
behöva kompletteras genom ett senare styrelsebeslut. Beslutad resursfördelningen 
för 2015 utgick dock från att regeringens budget skulle gälla. Så blev nu inte fallet, 
istället vann Alliansens motion och budgetramar.  


Ett kompletterande beslut för resursfördelningen 2015 behöver därmed göras för 
att både komplettera med uppgifter som inte fanns i budgetpropositionen samt 
korrigera utifrån de nya budgetramarna. I resursfördelningsbeslutet den 7 
november antogs att Lunds universitet skulle få ett höjt takbelopp med 27 mnkr. I 
regleringsbrevet, som bygger på Alliansens budgetramar, blev den faktiska 
höjningen av takbeloppet dock bara 5 mnkr.  


I föreliggande kompletterande beslutet föreslås en lösning som innebär att de 
beslutade satsningarna genomförs 2015 och att de under verksamhetsåret 
finansieras genom de särskilda kvalitetsmedel som universitetet fått baserad på 
utfallet från granskningarna som genomförts av Universitetskanslerämbetet.   


Trafikflygarutbildningen 
Universitetet har under lång tid haft ett särskilt åtagande att ge 
trafikflygarutbildning och fått ett särskilt anslag. Myndigheten för yrkeshögskolan 
har nu övertagit ansvaret för den offentligt finansierade pilotutbildningen. Enligt 
budgetpropositionen och regleringsbrevet, kommer anslaget att upphöra från och 
med 2015. Denna neddragning var inte inplanerad i universitetets 
planeringsförutsättningar. För att skydda denna verksamhet under 2015 föreslås ett 
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 2 
stöd på 6 mnkr genom en underbalansering av det gemensamma anslaget till 
utbildning. 
 
Ökning av forskningsanslaget 
I Alliansens motion fanns en ökning av universitetets anslag till forskning med 2,6 
mnkr, motsvarande ökning fanns inte i regeringens budgetproposition. Under 2015 
kommer Universitetskanslerämbetet att inleda en granskning av 
forskarutbildningen som genomförs vid landets lärosäten.  2,6 mnkr, samt 
ytterligarte 1,4 mnkr från anslaget till forskningen, totalt 4 mnkr, föreslås för att 
genomföra åtgärder som på olika sätt stärker kvalitetssäkringsarbetet kopplat till 
universitetets forsakrutbildning. 
 
ESS 
Universitetet fick i december besked om att de 82 mnkr som tidigare varit låsta får 
disponeras av universitetet för utbetalning till ESS AB. Beloppet får även avräknas 
mot universitetets samlade åtagande. Samtidigt blev det klarlagt att åtagandet på 
550 mnkr kommer att plo-uppräknas varje år från och med 2009. 
 
Lokalfonden 
Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade 
hyreskostnaderna upp till 10 år för särskilda ny och ombyggnadsprojekt. 
Lokalfonden föreslås finansiera Skissernas museums entré med 1mnkr per år. 
Lokalfonden avsättningar 2015 redovisas i en egen bilaga (bilaga 6). 
 
Planeringsförutsättningarna för utbildning 
Då det i budgetpropositionen inte var framskrivet hur regeringen skulle fördela de 
5 000 nya platserna och att utfallet av kvalitetsmedlen 2015 inte var kända 
beslutade universitetsstyrelsen inte några planeringsförutsättningar för utbildning 
2016-2018. Planeringsförutsättningar finns i bilaga 2. 
 
Smärre justeringar 
Några redaktionella inrättningar har gjort samt ett par smärre konsekvensändringar 
utifrån de föreslagna kompletteringarna. Inga av dessa justeringar påverkar 
sakinnehållet eller besluten. Ett par tydliggöranden (gulmarkerade) har även gjorts 
i kapitel 6. Dessa påverkar inte de sammanlagda summorna och därmed inte heller 
några tabeller.  
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STIFTELSEN FÖR MOTIONSVERKSAMHET 
VID LUNDS UNIVERSITET, Gerdahallen 


PM med förslag till 
beslut, 2015-01-28


Styrelsen för Lunds Universitet 


Revidering av Gåvobrev och Stadgar för Stiftelsen för motionsverksamhet vid 
Lunds universitet, Gerdahallen 


Bakgrund 
Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, Gerdahallen, härefter benämnd 
Gerdahallen inrättades genom ett beslut av universitetsstyrelsen den 16 december 1983. Ett 
gåvobrev (stiftelseförordnandet) anger förutom stiftelsens namn och ändamål en del 
föreskrifter som skall gälla för stiftelsen och att en stadga skall utarbetas utifrån dessa.  
Således styrs verksamheten vid Gerdahallen av två dokument utöver gällande lagstiftning, 
Gåvobrevet (stiftelseförordnandet) daterat 1983 samt stadgarna senast uppdaterade 1993. 
Då beslut fattades om styrelsens sammansättning från 2012 uppenbarades att det rådde 
oklarhet om vem som hade rätt att fatta ett sådant beslut. Det visade sig också att det inte 
fanns någon historisk dokumentation på Gerdahallen om dess ursprung särskilt bildandet av 
tennisbanorna och sedermera bildandet av Gerdahallen och tillförandet av tennisbanorna till 
Gerdahallen. Således vidtog ett arbete med att upprätta ett arkiv med alla bevarade och 
tillgängliga dokument av beredande och beslutande karaktär. Under det arbetet har det visat 
sig att stiftelsens stadga genom åren har ändrats vid en rad tillfällen och fått föreskrifter som 
inte är överensstämmande med gåvobrevets grundläggande föreskrifter. Bland annat gäller 
det styrelsens storlek, dess sammansättning, samt vem som utser styrelsen och stiftelsens 
revisorer.  


Då en ny styrelse ska utses från den 1 juli 2015, är det lämpligt att eventuella 
felaktigheter i förordnande och stadga rättas till så att de två dokumentens regleringar följer 
varandra och därutöver genomföra övriga justeringar så att det reviderade gåvobrevet och 
stadgan kan börja gälla i samband med att en ny styrelse tillträder. Enligt förordnandet ska 
Universitetsstyrelsen tillstyrka föreslagna ändringar innan de lämnas över till länsstyrelsen för 
fastställande. Det reviderade gåvobrevet och stadgarna får sedan enligt gällande lagstiftning 
träda i kraft först tre månader efter det att de överlämnats till Länsstyrelsen.  


Beredning 
Beredningen av detta underlag har gjorts av Peter Haraldsson, student och suppleant i 
styrelsen i samråd med ordförande Ingalill Rahm Hallberg samt efter viss konsultation med 
Katarina Olsson, professor i civilrätt på Juridicum med stiftelser som expertområde. Förslag 
till ändringar i gåvobrevet (Bilaga 1) återspeglas i ändringarna i stadgarna (Bilaga 2) så att de 
båda dokumentens föreskrifter enligt det lagda förslaget är likalydande.  


Det rättsliga läget är sådant att Stiftelsens styrelse får ändra både föreskrifterna 
i gåvobrevet och föreskrifterna i stadgan i enlighet med dessa dokuments egna föreskrifter. 
Permutation krävs inte annat än vid ändring avseende stiftelsens ändamål. Stiftelselagen 
(1994:1220) anger i 6 kap. 4 § första stycket att ”om stiftaren i stiftelseförordnandet 
uttryckligen har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av en myndighet får 
ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår 
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en annan fråga än som anges i 1 § första stycket 1 (stiftelsens ändamål), gäller vad som har 
föreskrivits i stiftelseförordnandet utan hinder av 1 och 3 §§”. Gåvobrevet uttrycker vidare i 
sin punkt 8: ”Stiftelsens styrelse får efter särskilt tillstånd av universitetsstyrelsen vid Lunds 
universitet besluta om ändring av dessa föreskrifter utom såvitt gäller stiftelsens ändamål”. 
Föreskrifterna i gåvobrevet får alltså ändras av stiftelsens styrelse efter tillstånd från Lunds 
universitets styrelse. Stadgarnas ändringsreglering i dess punkt 12, föreskriver att stiftelsens 
styrelse får besluta om ändringar av stadgarna vilka ska fastställas av styrelsen för Lunds 
universitet för att bli gällande.  
 
Kommentar till föreslagna ändringar av gåvobrev och stadgar 
Gåvobrevet och gällande stadga skiljer sig åt på en rad punkter gällande stiftelsens styrelse. 
Genom stadgeändringar har stiftelsens styrelse ökat från sju till åtta ledamöter, likaså har 
ändringar skett kring hur och utav vem styrelsen utses. Den revidering av stadgan som 
samtidigt med dessa ändringar av gåvobrevet föreslås innebär en ändring om att styrelsen 
åter minskas från åtta till sju ledamöter. Stadgan följer därmed åter det som föreskrevs i 
gåvobrevet. En ytterligare motivering är att det för röstutslaget är bättre med en ojämn 
fördelning av antalet ledamöter än att ständigt riskera ett jämnt utslag och ordförandens 
ofrånkomliga utslagsröst. Motivet för att hålla fast vid sju ledamöter är också att stadgans 
ändring till åtta ledamöter samtidigt inneburit att proportionerna mellan studenter och 
anställda förändrats till studenternas nackdel i stiftelsen. Med utgångspunkt ur stiftelsens 
ändamålslydelse om att stiftelsen skall främja motionsverksamhet för de anställda och 
studerande vid Lunds universitet, framgår en antydan till en viljeförklaring om anställda och 
studenters lika rätt. Varvid en jämnare mandatfördelning dem emellan också bör 
eftersträvas. Som en konsekvens av detta ändras i stadgan också styrelsens beslutsförhet 
från fem till fyra närvarande ledamöter.  
 En ytterligare viktig förändring som tillkommer förslaget till ny stadga är att 
återföra mandatet att utse stiftelsens styrelse till universitetsstyrelsen vid Lunds universitet 
vilket föreskrivs i gåvobrevet. Enligt det ursprungliga förslaget till gåvobrev om bildande av 
stiftelsen skulle rektorsämbetet utse styrelsen, men vid beslutet om att inrätta stiftelsen 
gjorde dåvarande universitetsstyrelse en aktiv ändring av detta till att i gåvobrevet 
(förordnandet) istället uttryckligen föreskriva att universitetsstyrelsen skulle utse stiftelsens 
styrelse. Detta följer naturligt med tanke på att universitetsstyrelsen är stiftelsens stiftare, och 
som sådan rimligen ansvarig för den samma och huvudmannen att utse stiftelsens styrelse. 
Stadgeändringen från 1993 om att rektor skall utse styrelsen, kan ifrågasättas, då denna 
ändring av allt att döma inte gjorts i enlighet med stadgans egen reglering för hur ändringar 
får göras.  


En stadgeändring från 1992 införde att studentkårerna skulle utse tre ledamöter 
jämte suppleanter i styrelsen, medan styrelsens ordförande och de resterande ledamöterna 
jämte suppleanter skulle utses av styrelsen för Lunds universitet. Denna reglering bör 
således också infogas och komma till uttryck även i gåvobrevet. 


Gåvobrevet föreskriver att rektorsämbetet skall utse revisorerna, vilket här 
ändras till att universitetsstyrelsen vid Lunds universitet skall utse revisorerna. I stiftelsens 
stadga har det varit föreskrivet redan sedan den första stadgan 1984 att styrelsen för Lunds 
universitet utser revisorerna. Gåvobrev och stadga följer därmed varandra efter denna 
ändring. Vidare är korrigering en konsekvens av att det tidigare föreskrivs att styrelsen för 
Lunds universitet skall utse stiftelsens styrelse och styrelse och revisorer bör utses av 
samma huvudman.  


Tillägg görs också i förslagen till gåvobrev och stadga om att revisorerna utses 
för en tid av två plus två år, vilket ger en god balans mellan kontinuiteten i ett engagemang 
på fyra år och flexibiliteten i att kunna avbryta samarbetet efter halva tiden och byta revisor 
om man av någon anledning skulle anse det behovet uppstå. Förslaget innebär vidare att 
revisorerna utses av styrelsen för Lunds universitet, men efter samråd med stiftelsens 
ordförande och VD. Revisorn skall förutom sin kontrollfunktion fungera som ett stöd för VD 
och styrelse genom det kritiska granskandet. Det är därför viktigt att det finns ett ömsesidigt 
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förtroende och fungerande samarbete, vilket bäst utvärderas efter styrelse och VD:s 
erfarenheter.  
 Utöver dessa ändringar har konsekvensändringar skett från årsbokslut till 
årsredovisning, då denna tyngre redovisningsform tillämpats av stiftelsen sedan länge. 
Lagrumshänvisningen ändras från Lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser till nuvarande 
Stiftelselagen (1994:1220). Stiftelselagens 9 kap 10 § anger idag regleringen om undantag 
från tillsyn för vissa stiftelser, vilken har sitt ursprung i bestämmelserna i den föregående 
lagen. Stadgans regleringar kring VD:s löpande förvaltning och om stiftelsens firmateckning 
har ändrats till att bli likalydande de i arbetsordningarna för styrelse och VD. Samt slutligen 
har stadgans ändringsförbehåll förtydligats på inrådan av professor Katarina Olsson.  
 Styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, 
Gerdahallen, har behandlat de föreslagna förändringarna och enhälligt ställt sig bakom 
förslaget. Lunds universitets studentkårer har även de haft förslaget för yttrande och ställt sig 
bakom de föreslagna ändringarna.  
 
Förslag till beslut  


- Universitetsstyrelsen beslutar att gåvobrevets föreskrifter ändras i enlighet med det 
lagda förslaget. 


- Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa de av styrelsen för Stiftelsen för 
motionsverksamhet vid Lunds universitet, Gerdahallen, beslutade ändringarna av 
stadgarna för stiftelsen samt att dessa ska gälla från den 1 juli 2015. 


 
 
Bilagor 


1. Gåvobrevet med föreslagna ändringar punkt för punkt 
2. Stadgar för stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, Gerdahallen, med 


föreslagna och av stiftelsens styrelse beslutade ändringar, punkt för punkt.  
 
 
 
 
 
Ingalill Rahm Hallberg 
Ordf Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds Universitet, Gerdahallen 
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Gåvobrevets föreslagna ändringar punkt för punkt  
 


Gåvobrev avseende bildande av ”Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds 
universitet”  
       
 
Lunds universitet har denna dag beslutat att bilda en särskild stiftelse med uppgift att 
främja motionsverksamhet för de anställda och studerande vid Lunds universitet och 
att för detta ändamål anslå befintlig byggnad för sådan verksamhet (Gerdahallen) 
belägen på fastigheten Saxo 4 i Lunds kommun.  
 
För stiftelsen skall följande föreskrifter gälla. 
  
Nuvarande lydelse 
 


1. Stiftelsens ändamål skall vara att främja 
motionsverksamhet för de anställda och 
studerande vid Lunds universitet.  
 


2. Stiftelsens namn skall vara ”Stiftelsen för 
motionsverksamhet vid Lunds 
universitet”.  
 


3. Stiftelsens angelägenheter skall förvaltas 
av en styrelse bestående av ordförande 
och sex ledamöter jämte suppleanter. 
Företrädare för de anställda och 
studerande vid Lunds universitet skall 
ingå i styrelsen. Styrelsen skall utses av 
universitetsstyrelsen vid Lunds 
universitet.  
 
 
 
 
 
 
 


4. Stiftelsens årsbokslut och övriga 
räkenskaper samt styrelsens förvaltning 
skall i den omfattning god revisionssed 
bjuder granskas av två revisorer varav en 
auktoriserad revisor. Revisorerna utses 
av rektorsämbetet vid Lunds universitet.  
 
 
 
 


Ny lydelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiftelsens angelägenheter skall förvaltas 
av en styrelse bestående av sju ledamöter. 
En av ledamöterna skall vara ordförande. 
För varje ledamot utom ordföranden skall 
det finnas en suppleant.  
Tre av ledamöterna jämte suppleanter 
skall utses av Lunds universitets 
studentkårer (LUS). Styrelsens ordförande 
och övriga tre ledamöter jämte 
suppleanter skall utses av 
universitetsstyrelsen vid Lunds universitet.  
Mandatperioden är tre år utom för 
studenternas företrädare, för vilken den 
är ett år.  
 
Stiftelsens årsredovisning och övriga 
räkenskaper samt styrelsens och VD:s 
förvaltning skall i den omfattning god 
revisionssed bjuder granskas av två 
revisorer varav en auktoriserad revisor. 
Revisorerna skall utses för tid av två plus 
två år av universitetsstyrelsen vid Lunds 
universitet efter samråd med stiftelsens 
ordförande och VD. 
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5. Avskrift av årsbokslut och 


revisionsberättelse skall senast fem 
månader efter utgången av 
räkenskapsåret sändas in till 
rektorsämbetet vid Lunds universitet.  
 


6. Stiftelsen skall vara undantagen från 
tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn 
över stiftelser.  
 


7. Stiftelsens styrelse skall utarbeta stadgar 
för stiftelsen. Stadgarna skall fastställas 
av universitetsstyrelsen vid Lunds 
universitet.  
 


8. Stiftelsens styrelse får efter särskilt 
tillstånd av universitetsstyrelsen vid 
Lunds universitet besluta om ändring av 
dessa föreskrifter utom såvitt gäller 
stiftelsens ändamål.  


 
Avskrift av årsredovisning och 
revisionsberättelse skall senast fem 
månader efter utgången av 
räkenskapsåret sändas in till 
universitetsstyrelsen vid Lunds universitet. 
 
Stiftelsen skall vara undantagen från 
tillsyn enligt Stiftelselagen (1994:1220).  
 
 
 
 
 


 


 


 


 


Gåva av berörd byggnad på fastigheten Saxo 4 i Lunds kommun fullbordas då detta 
gåvobrev för stiftelsens räkning mottages av de personer som av rektorsämbetet vid 
Lunds universitet utses att vara styrelse för ”Stiftelsen för motionsverksamhet vid 
Lunds universitet”.  
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Stadgans föreslagna ändringar punkt för punkt  
 


Stadgar för ”Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet”  
       
 
Fastställda av universitetsstyrelsen den 9 februari 1984 med ändring den 6 juni 1985 
och den 1 juli 1993.  
  
Nuvarande lydelse 
 


1. Stiftelsens ändamål skall vara att främja 
motionsverksamhet för de anställda och 
studerande vid Lunds universitet.  
 


2. Stiftelsens namn skall vara ”Stiftelsen för 
motionsverksamhet vid Lunds 
universitet”.  
 


3. Stiftelsens angelägenheter skall förvaltas 
av en styrelse bestående av åtta 
ledamöter jämte suppleanter. En av 
ledamöterna skall vara ordförande.  
Tre av ledamöterna jämte suppleanter 
skall utses av studentkårerna vid 
universitetet. Styrelsens ordförande och 
övriga ledamöter skall utses av rektor.  
Kan studentkårerna inte enas om 
fördelningen av platser, avgörs detta av 
rektor.  
Mandatperioden är tre år utom för 
studenternas företrädare, för vilken den 
är ett år.  
 


4. Den löpande förvaltningen av stiftelsens 
angelägenheter skall under stiftelsens 
styrelse ombesörjas av en VD utsedd av 
styrelsen.  
 
 
 


5. Styrelsen skall vara beslutsför om minst 
fem röstningsberättigade personer är 
närvarande. Som styrelsens beslut skall 
gälla den mening för vilken vid 
sammanträde mer än hälften av de 
närvarande röstar och vid lika röstetal 
den mening som biträdes av ordföranden 
utom vid val då lottdragning skall ske.  


Ny lydelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiftelsens angelägenheter skall förvaltas 
av en styrelse bestående av sju ledamöter. 
En av ledamöterna skall vara ordförande. 
För varje ledamot utom ordföranden skall 
det finnas en suppleant.  
Tre av ledamöterna jämte suppleanter 
skall utses av Lunds universitets 
studentkårer (LUS). Styrelsens ordförande 
och övriga tre ledamöter jämte 
suppleanter skall utses av styrelsen för 
Lunds universitet.  
Mandatperioden är tre år utom för 
studenternas företrädare, för vilken den 
är ett år.  
 
Stiftelsens löpande förvaltning skall 
ombesörjas av en VD utsedd av styrelsen. 
VD:n skall för stiftelsens angelägenheter 
verka efter styrelsens riktlinjer och 
anvisningar samt efter gällande lagar och 
förordningar.  
 
Styrelsen skall vara beslutsför om minst 
fyra röstberättigade ledamöter är 
närvarande. Som styrelsens beslut skall 
gälla den mening för vilken vid 
sammanträdet mer än hälften av de 
närvarande röstar och vid lika röstetal 
den mening som biträds av ordföranden 
utom vid val då lottdragning skall ske.  







2 (3) 


6. Styrelsen skall företräda stiftelsen och 
tecknar dess namn/firma.  
Styrelsen får bemyndiga ledamot, VD 
eller annan att ensam eller tillsammans 
med annan företräda stiftelsen och 
teckna dess namn/firma.  
Även utan sådant bemyndigande får VD i 
fråga om åtgärd inom ramen för den 
löpande förvaltningen företräda 
stiftelsen och teckna dess namn/firma.  
 
 
 
 
 
 


7. Styrelsen skall med iakttagande av god 
redovisningssed svara för att löpande 
bokföring förs under räkenskapsåret och 
avsluta med årsbokslut. Stiftelsens 
räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 
juli – den 30 juni.  
 


8. Stiftelsens årsbokslut och övriga 
räkenskaper samt styrelsens och VD:s 
förvaltning skall i den omfattning god 
revisionssed bjuder granskas av två 
revisorer varav en auktoriserad revisor. 
Revisorerna skall utses av styrelsen för 
Lunds universitet.  
 
 
 


9. Revisorerna skall för varje räkenskapsår 
avge revisionsberättelse till styrelsen för 
Lunds universitet senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. 
Revisionsberättelsen skall i den 
omfattning god revisionssed bjuder 
innehålla redogörelse för iakttagelser vid 
granskningen av stiftelsens förhållanden.  
 


10. Avskrift av årsbokslut och 
revisionsberättelse skall senast fem 
månader efter utgången av 
räkenskapsåret sändas in till styrelsen 
för Lunds universitet.  
 


 


Styrelsen skall företräda stiftelsen och 
tecknar dess namn och firma. Styrelsen får 
bemyndiga styrelsens ordförande att i 
förening med minst en annan 
styrelseledamot, samt den eller de 
styrelsen utser därtill, att företräda 
stiftelsen och teckna dess namn och firma i 
särskilda frågor. Styrelsens ordförande får 
också efter styrelsens beslut ensam 
företräda stiftelsen i enskild fråga och 
teckna dess namn och firma.  
Stiftelsens VD får rörande angelägenheter 
som faller inom den löpande förvaltningen 
företräda stiftelsen och teckna dess namn 
och firma.  
 
Styrelsen skall med iakttagande av god 
redovisningssed svara för att löpande 
bokföring förs under räkenskapsåret och 
avsluta med årsredovisning. Stiftelsens 
räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 
juli – den 30 juni.  


 
Stiftelsens årsredovisning och övriga 
räkenskaper samt styrelsens och VD:s 
förvaltning skall i den omfattning god 
revisionssed bjuder granskas av två 
revisorer varav en auktoriserad revisor. 
Revisorerna skall utses för en tid av två 
plus två år av styrelsen för Lunds 
universitet efter samråd med stiftelsens 
ordförande och VD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avskrift av årsredovisning och 
revisionsberättelse skall senast fem 
månader efter utgången av 
räkenskapsåret sändas in till styrelsen för 
Lunds universitet. 
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11. Stiftelsen skall vara undantagen från 
tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn 
över stiftelser.  
 


12. Styrelsen får med iakttagande av 
föreskrifterna i gåvobrevet den 16 
december 1983 besluta om ändring av 
dessa stadgar. Sådant beslut skall för att 
bli gällande fastställas av styrelsen för 
Lunds universitet.  
 
 
 
 
 


Stiftelsen skall vara undantagen från 
tillsyn enligt Stiftelselagen (1994:1220).  


 
 
Stiftelsens styrelse äger rätt att besluta 
om ändring av dessa stadgar utom såvitt 
gäller stiftelsens ändamål och efter 
iakttagande av stiftelsens föreskrifter i 
gåvobrevet den 16 december 1983. Sådant 
beslut skall för att bli gällande fastställas 
av styrelsen för Lunds universitet.  
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


 
 


Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut 2012 - 2014 


Nedan görs en uppföljning av de uppdrag som styrelsen beslutat om 2014 samt de 
uppdrag som beslutades om 2012 och 2013 och som ej var slutrapporterade vid 
uppföljningen som presenterades i februari 2014. Redovisningen är gjord i 
kronologisk ordning med undantag för karriär- och jämställdhetsfrågor. Dessa 
frågor har återkommit upprepade gånger i olika sammanhang och har därför 
samlats och återrapporterats under en egen rubrik. 


Normalt redovisas i detta dokument endast de delar av besluten som rör uppdrag 
som ska följas upp.  


2012 § 85 Information om Forsknings- och Innovationspropositionen 2013-
2016 


Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor, att baserat på diskussion främst i forsknings-
nämnden, återkomma till styrelsen för att presentera en strategi för hur ett 
långsiktigt arbete med rekrytering, inklusive mottagande osv, av internationella 
forskare kan ske. 


Uppföljning: Arbetet med dessa frågor pågår kontinuerligt men någon rapportering 
har ej gjorts till styrelsen. Rapport kommer därför att lämnas vid sammanträde 
2015-04-24.  


2012 § 108 Utmaningar för Lunds universitet 


Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att senast till styrelsesammanträdet i april 2013 
återkomma till styrelsen med en konkret plan för hur universitetets strategiska plan 
ska följas upp. 


Uppföljning: Rektor informerade vid sammanträde 2014-09-19 om att strategiska 
planer har tagits fram av fakulteterna där man utgått från LU:s strategiska plan och 
vidare uppföljning överlämnas till kommande ledning. Rektor återkommer till 
styrelsen i frågan under 2015. 


2015-01-29 


Universitetsstyrelsen 


Dnr STYR2015/48 


REDOGÖRELSE 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 24, 046-222 00 00, 070-290 67 83 
E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se   
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2013 § 50 Beslut om antagningsordning till forskarutbildning vid Lunds 
universitet 
 
Beslut: Styrelsen beslutar  
- att uppdra åt rektor att till styrelsens möte juni 2014 ta fram ett underlag på hur 
universitetet kan garantera att stipendiedoktorander får ersättning och villkor 
motsvarande ingångslönen för anställda doktorander. 
  
Uppföljning: Frågan visade sig svårlöst och arbetet har därför dragit ut på tiden. 
Förslag kommer att presenteras vid sammanträde 2015-04-24.  
 
 
2014 § 8 Internrevisionens årsrapport 2013 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att ge rektor i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som 
kommer att vidtas för att säkerställa den interna styrningen och kontrollen 
avseende avtalshantering och beslutsbefogenheter.  
 
Uppföljning: Redovisning lämnad till styrelsen vid sammanträdet 2014-04-28 
(§ 21 f). 
  
 
2014 § 10 Beslut om komplettering av resursfördelning 2014  
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med redovisning av fördelning 
av de räntemedel som rektor har att fördela. 
 
Uppföljning: Någon tydlig redovisning har ej lämnats till styrelsen. 
 
 
2014 § 21 d Lägesrapport från MAX IV och information om ESS 
 
Beslut: Rektor får i uppdrag att undersöka om en representant från ESS kan komma 
till styrelsens möte i juni för att tydliggöra läget ur ekonomisk och andra aspekter. 
 
Uppföljning: Ordförande för ESS Sven Landelius deltog vid sammanträdet 
2014-06-17. 
 
 
2014 § 40 Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds 
universitets anknutna stiftelser för 2013 
 
Beslut: Styrelsen diskuterar frågor om placeringsreglerna och hur dessa tar hänsyn 
till universitetets värdegrund och ambitionen att bidra till en hållbar utveckling. En 
genomgång kommer att göras och frågan tas därefter åter upp på ett kommande 
styrelsemöte senare i år. 
 
Uppföljning: Vid sammanträde 2014-11-07 (§ 68) presenterades ett underlag för 
styrelsen som diskuterade detta och därefter beslutade att frågan ska följas genom 
halvårsvis rapportering till styrelsen. Rapporter kommer framöver att lämnas vid 
juni respektive decembermöten (se även § 68 nedan). 
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2014 § 47 f Lägesrapport från Medicon Village 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att innan årets slut till styrelsen redovisa  
- ekonomisk utveckling för Medicon Village, 
- prognos för förväntad utdelning av överskott till forskning via Mats Paulsson 
stiftelse för forskning och innovation och samhällsbyggande under perioden 2015-
2018. 
 
Uppföljning: Rapport lämnad vid sammanträdet 2014-12-12 (§ 76 e). 
 
 
2014 § 62 d Ny regering, ny forsknings- och utbildningspolitik? 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att på mötet i december ta upp frågan om hur man 
arbetar med framtidsfrågorna gentemot riksdag och regering, särskilt med 
anledning av kommande forsknings- och innovationsproposition 2016. 
 
Uppföljning: Frågan togs upp på sammanträdet 2014-12-12 (§ 79) och kommer att 
tas upp igen vid sammanträde 2015-02-13. 
 
 
2014 § 64 Justering av beslut om resursfördelningen 2014 
 
Beslut: 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. 


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. 
 
Uppföljning: Redogörelse presenterades vid sammanträde 2014-12-12 (§ 76 a). 
Uppdraget att genomföra utredning har lämnats till nya rektorn. 
 
 
2014 § 65 Beslut om resursfördelning 2015 och planeringsförutsättningar för 
forskning perioden 2016-2018 
 
Vid denna årligen återkommande beslutspunkt ges en rad uppdrag till fakulteter 
och rektor. Fakulteternas rapporter och uppdrag hanteras i samband med 
budgetdialoger som genomförs under vårterminen. Uppdragen till rektor är i 
huvudsak samma år från år. I det fall något uppdrag till rektor är specifikt för året 
följs det upp här. I övrigt ses effektuerande av uppdragen som en del i det löpande 
arbetet. 
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2014 § 68 Hur kapitalförvaltningens stiftelser förhåller sig till universitetets 
värdegrund 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att frågan ska följas genom halvårsvis rapportering till 
styrelsen. 
 
Uppföljning: Rapporter kommer framöver att lämnas vid juni respektive 
decembermöten (se även § 40 ovan). 
 
 
2014 § 70 Utredning av samtliga SFO-miljöer 
 
Beslut: 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. 
 
Uppföljning: Förslag till strategi presenterat vid sammanträdet 2014-12-12 (§ 76 f).  
 
 
2014 § Utvärdering om kallelseförfarande samt beslut om nya riktlinjer vid 
kallande av professor 
 
Beslut: Styrelsen diskuterar förslaget till nya riktlinjer och har synpunkter kring 
eventuell jävsproblematik samt önskar ännu tydligare skrivningar gällande 
jämställdhet. 
 
Styrelsen beslutar bordlägga ärendet. 
 
Uppföljning: Reviderat förslag presenteras vid sammanträde 2015-02-13. 
 
 
2014 § 79 Policyarbete inför kommande propositioner 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt ny rektor att återkomma i frågan till styrelsens möte i 
februari 2015. 
 
Uppföljning: Punkten tas upp på sammanträde 2015-02-13. 
 
 
2014 § 81 Beslut om revisionsplan 2015 
 
Beslut: Styrelsen diskuterar det faktum att alla riskområden samlats i mitten och 
uppdrar åt ny rektor att fortsätta arbetet med att utveckla riskbedömningen. 
 
Uppföljning: Utveckling av arbetet med riskbedömning pågår kontinuerligt. Frågan 
följs upp vid kommande års uppföljning av styrelsebeslut. 
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2014 § 82 Beslut om Lunds universitets policy för hållbar utveckling 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt ny rektor att omgående påbörja arbetet med att 
komplettera policyn utifrån dagens diskussion. 
 
Styrelsen beslutar att fastställa Lunds universitets policy för hållbar utveckling 
enligt bilaga § 82 b. 
 
Uppföljning: Arbetet har påbörjats och uppdraget följs upp vid kommande års 
uppföljning av styrelsebeslut. 
 
 
2014 § 83 Beslut om vem som beslutar om utdelning av universitets medaljer 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att fatta beslut om hur beredning av beslut om 
utdelning av medaljer ska ske. 
 
Uppföljning: Uppdraget följs upp vid kommande års uppföljning av styrelsens 
beslut. 
 
 
Karriär- och jämställdhetsfrågor 
 
Under 2013 och 2014 har styrelsen haft återkommande diskussioner kring frågor 
som rör karriär- och jämställdhetsfrågor. Specifikt har bl a frågan om 
tidsbegränsade anställningar och könsfördelningen bland professorer diskuterats. 
Uppdrag till rektor att ta fram förslag till hur Lunds universitet kan arbeta 
framgångsrikt med dessa frågor har lämnats av styrelsen vid sammanträde i juni 
och december 2013. Styrelsen har därefter återkommande tryckt på vikten av att 
förslag presenteras och att styrelsen ges tid att diskutera frågorna. Vid 
sammanträde i september samt december 2014 har frågan om jämställdhetsarbete 
avseende professorer varit uppe och underlag med åtgärder och förslag har 
presenterats. Styrelsen har uttryckt att man tycker underlaget varit bra och ser det 
som mycket positivt att arbetet nu kommit igång. Den nya ledningen kommer 
givetvis att fortsätta det arbete som nu kommit igång och styrelsen kommer att 
hållas informerad om utvecklingen i dessa frågor. 
 
Frågan om tidsbegränsade anställningar arbetar universitetet med kontinuerligt. För 
att vi ska ha en korrekt bild av senaste årens utveckling av tidsbegränsade 
anställningar håller sektionen Personal på att ta fram aktuella uppgifter. Frågan 
kommer även att diskuteras med samtliga fakulteter under våren. Utifrån detta 
kommer ledningen ta ställning till hur det fortsatta arbetet ska läggas upp. 
 





		2014 § 62 d Ny regering, ny forsknings- och utbildningspolitik?

		- 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 f...

		Tommy Andersson och Sven Lidin reserverar sig mot beslutet.

		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.

		Uppföljning: Redogörelse presenterades vid sammanträde 2014-12-12 (§ 76 a). Uppdraget att genomföra utredning har lämnats till nya rektorn.

		2014 § 70 Utredning av samtliga SFO-miljöer

		2014 § 79 Policyarbete inför kommande propositioner

		2014 § 82 Beslut om Lunds universitets policy för hållbar utveckling

		2014 § 83 Beslut om vem som beslutar om utdelning av universitets medaljer
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1REKTOR HAR ORDET


Rektor har ordet


2014 har varit ett spännande år, inte minst med tanke på alla de förändringar som har 
skett när det gäller ledning och styrning. Vi som undertecknar detta förord, rektor 
Torbjörn von Schantz och prorektor Eva Wiberg, blev båda valda under året och har 
nu påbörjat vårt arbete med att leda Lunds universitet tillsammans.


I Sverige har det också varit val och en ny regering ledd av Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet tillträdde i oktober. I budgetpropositionen som lades fram utlovades fler 
utbildningsplatser. Detta var mycket välkommet! Det är universitetets uppfattning 
att medan vi har haft positiv utveckling avseende forskningen de senaste åren, där 
flera initiativ och satsningar har bidragit till nya innovativa miljöer, har utvecklingen 
på utbildningssidan stått still. Universitetet anser att 2 000 nya utbildningsplatser 
behövs för att ge utrymme för de satsningar universitet vill göra inom utbildningen. 
En höjning av ersättningsnivåerna till humaniora och samhällsvetenskap var också 
mycket välkommen, även om vi förordar en generell höjning för alla utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå. Regeringens budgetförslag föll dock och satsningarna 
uteblev därmed, vilket gör att universitetet med mycket kort varsel måste revidera 
resursfördelningen för 2015. Men trots allt ser vi med tillförsikt fram emot nya lik-
nande satsningar de kommande åren. 


En annan milstolpe som passerades under 2014 var att finansieringen av ESS blev klar 
sedan Tyskland anslutit i raden av finansierande partnerländer. I början av september 
sattes det första spadtaget och nu är bygget igång på riktigt. Forskningsanläggning-
arna ESS och MAX IV innebär stora möjligheter för Lunds universitet. Det placerar oss 
än mer tydligt på världskartan som ett universitet med forskning i världsklass. Det 
pågår många spännande initiativ för hur potentialen som dessa anläggningar ger ska 
realiseras och spridas inom universitetet. Men trots detta innebär anläggningarna 
också en ansträngning för universitetet. Kostnaden är stor och det är en utmaning 
att se till att utvecklingen inte sker på bekostnad av andra viktiga verksamheter.


För att möta dessa utmaningar ser vi universitetets dekaner som nyckelspelare. Deka-
nerna kommer framöver att vara en viktig och självklar del av universitetsledningen. 
Rektors ledningsråd blir alltså centralen för universitetets decentraliserade verksam-
het. Vi ska arbeta för att få organisationen att bli stark tillsammans och att ta vara 
på kraften från lärare, forskare och studenter som finns utspridda på många ställen.
Med detta vill vi tacka alla medarbetare, studenter, vänner och samarbetspartners 
för det gångna året. Vi vill också rikta ett stort tack till före detta rektor Per Eriksson 
som framgångsrikt lett Lunds universitet under sin mandatperiod och som bidragit 
till universitetets tillväxt de senaste sex åren! 


Torbjörn von Schantz, rektor   Eva Wiberg, prorektor











3STUDENTERNA HAR ORDET


Studenterna har ordet


Lunds universitet har ett uttalat mål om att vara ett universitet i världsklass, vilket 
är en ambition som vi studenter delar. Men för att nå dit är det, som vi har uttryckt 
många gånger förr, vitalt att utbildningen och studenterna nu kommer i fokus. Med 
det krävs fortsatt arbete med högskolepedagogik, att studentinflytandet fortsatt är 
starkt och ett fortsatt fokus på internationalisering av vår utbildning.


2014 var året då det äntligen kom en intern utredning om att reformera Lunds 
universitets arbete med högskolepedagogiken. Utredningen föreslog en akademi-
sering av det högskolepedagogiska arbetet med ämnesdidaktiska lektorat som en 
av åtgärderna, ett mer omfattande arbete med pedagogiska akademier och ett 
stärkt krav på högskolepedagogisk utbildning vid anställning. Även om förslaget 
inte kommer att gå igenom i sin helhet, anser Lunds universitets studentkårer att 
detta är ett första steg i helt rätt riktning.


I många sammanhang använder både vi och andra Lunds universitet som ett framstå-
ende exempel i sitt sätt att arbeta med studentinflytande. Vi som studenter ses som 
en självklar del i universitetetsledningen och studentinflytandet ses som en viktig 
kvalitetsaspekt i arbetet med universitets utbildning. Ändock fick sig studentinfly-
tandet en törn när det vankades vinter och julledighet och rektor tog beslut utan 
att involvera oss studenter. Det uppmärksammades brett i media och väckte givetvis 
starka reaktioner både inom studentrörelsen och på universitetet. Studentinflytandet 
står sig fortsatt starkt, men agerandet var oväntat och märkligt för en rektor vid 
Lunds universitet.


Under 2014 återkom även en diskussion om studieavgifter, om än i en annan tappning 
än tidigare. Den dåvarande regeringen lyfte in studieavgifter i samband med vissa 
utbildningssamarbeten vilket vann stöd hos stora delar av utbildningssektorn, bland 
annat hos Lunds universitet, och även hos den regering som tillträdde i oktober. 
Studentrörelsen var relativt ensam i kampen om en avgiftsfri högre utbildning, detta 
trots att den officiella hållningen hos Lunds universitet och många riksdagspartier 
säger sig vara emot studieavgifter. Lunds universitets studentkårer tog aktivt avstånd 
från förslaget och drev, tillsammans med många andra studentkårer runt om i landet, 
kampanjen #nejtillstudieavgifter.


2014 valdes även ett nytt rektorspar. Vi tycker att processen var bra och öppen. Vi har 
också stora förväntningar på det nya rektorsparet och ser framemot att tillsammans 
med dem få utveckla Lunds universitet ytterligare.


Lunds universitets studentkårer
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6 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014


1. Inledning
I detta kapitel introducerar vi årsredovisningen. Årets resultat sammanfattas 
och ett axplock av de nyheter som publicerats under 2014 presenteras.
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1.1 Välkommen till årsredovisningen
Lunds universitet eftersträvar att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar 
och förbättrar vår värld och människors villkor. I årsredovisningen sammanfattas årets 
verksamhetsresultat och ekonomiska resultat.


Årsredovisningen är den officiella redovisningen av årets 


verksamhet och ekonomiska resultat som överlämnas till 


regeringen enligt Förordningen om årsredovisning och bud-


getunderlag. Den ska både uppfylla de formella krav som 


ställs och vara en informativ läsning för den som vill lära sig 


mer om vad som sker inom Lunds universitet. 


Årsredovisningen består av resultatredovisning, ekonomisk 


redovisning och finansiella rapporter. Resultatredovisningen 


ska utgå från universitetets uppdrag i Högskolelagen. I lagen 


anges att universitetets uppgifter är att bedriva utbildning på 


vetenskaplig eller konstnärlig grund, bedriva forskning och 


konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete samt samverka 


med det omgivande samhället. Universitetet ska också verka 


för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer 


till nytta och informera om sin verksamhet. 


I resultatredovisningen redovisas volymer, kostnader och 


resultat inom huvuduppgifterna samt viktiga händelser som 


påverkat resultatet av verksamheten. Här redovisas också 


resultatet av vår verksamhet som prestationer. Inom utbild-


ningsområdet har man på nationell nivå kommit överens om 


att följande prestationer ska redovisas: helårsstudenter, hel-


årsprestationer, helårsdoktorander och doktorsexamina. Inom 


forskning ses resultatet främst som vetenskapliga publikatio-


ner. Inom innovation och samverkan redovisas bland annat 


prestationerna patentansökningar och bolagsbildningar.


TEMA: LEDARSKAP, LÄRARSKAP, MEDARBETARSKAP
Lunds universitets övergripande mål är högsta kvalitet i utbild-


ning, forskning, innovation och samverkan. För att nå målet 


finns fyra strategier:


• Gränsöverskridande samverkan


• Internationalisering


• Kvalitetsutveckling


• Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap


Temat för årsredovisningen 2014 är ledarskap, lärarskap, 


medarbetarskap. Lunds universitets anställda är vår viktigaste 


tillgång. Hur vi arbetar för att stärka ledarskapet, lärarskapet 


och medarbetarskapet är av största vikt för att kunna nå våra 


mål. I årsredovisningen syns detta tema som en röd tråd. 


INDELNING 
Årsredovisningen är indelad i tolv kapitel. 


Kapitel 1 | Inledning Här introducerar vi läsaren till årsredo-


visningen och sammanfattar årets resultat och de viktigaste 


händelserna.


Kapitel 2 | Ett universitet – många delar Universitetet har 


en mångfald av olika verksamheter. I detta kapitel presente-


rar Lunds universitets bibliotek, fakulteterna, universitetets 


särskilda verksamheter, MAX IV, kulturverksamheterna och 


nämnden för ämneslärarutbildningen ett urval av årets vikti-


gaste händelser och strategiska val.


Kapitel 3 | Utbildning. I detta kapitel redovisas de perspek-


tiv och förutsättningar som är grundläggande för att utveckla 


utbildningarna samt statistik över utbildning på grundnivå, 


avancerad nivå och forskarnivå.


Kapitel 4 | Forskning. I detta kapitel redovisas forsknings-


bidrag, starka forskningsmiljöer och volymutveckling av 


publikationer.


Kapitel 5 | Innovation och samverkan. Här presenteras 


olika samverkansformer och samverkansprojekt samt univer-


sitetets arbete med att stödja nyttiggörande av forsknings-


resultat.


Kapitel 6 | Kompetensförsörjning Universitetets medarbe-


tare är en grundläggande förutsättning för att nå målen. Här 


redovisar personalstatistik och vad som görs för att säkerställa 


kompetensförsörjningen.


Kapitel 7 | Årets återrapporteringskrav Svar på de åter-


rapporteringskrav i regleringsbrev och förordningar som inte 


redovisas på annat ställe redovisas här.


Kapitel 8 | Ekonomisk analys, finansiella rapporter samt 


redovisning av takbelopp Här återfinns de ekonomiska 


analyserna och finansiella rapporterna samt redovisning av 


takbelopp.


Kapitel 9 | Om årsredovisningen Här redovisar vi hur upp-


gifterna till årsredovisningen tagits fram.


Kapitel 10 | Om styrelsen Här redovisas uppgifter om sty-


relseledamöternas uppdrag och arvoden.


Kapitel 11 | Styrelsebeslut Styrelsens undertecknande och 


intygande av att årsredovisningen är rättvisande.


Kapitel 12 | Väsentliga uppgifter om universitetet över 


fem år.
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1.2 Lunds universitet i korthet
Lunds universitet står väl förankrat i sin historia samtidigt som universitetet är en viktig 
och drivande kraft för att förändra och förbättra vår framtid. Universitetet utgör med 
sin bredd inom utbildning, forskning, samverkan och innovation en unik smältdegel för 
kunskap. Verksamheten bedrivs inom åtta fakulteter: Ekonomihögskolan, Humanistiska 
och teologiska fakulteterna, Juridiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten, Lunds tekniska 
högskola, Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och Samhällsvetenskap-
liga fakulteten.  


Universitetets unika styrka ligger i dess mångfald och bredd. 


Att vara ett fullskaligt universitet har dock sina särskilda utma-


ningar. Tillsammans kan de olika delarna bidra till att skapa en 


helhet som är starkare än dess enskilda delar. Det innebär att 


de olika delarna bör respekteras och ges utrymme att utveck-


las. Prioriteringar och strategiska satsningar behöver därför 


ta hänsyn till dessa och leda till en sammantagen funktionell 


balans. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet kräver sam-


tidigt gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande 


satsningar. Utmaningen att hitta en funktionell balans mellan 


spets och bredd är ständigt närvarande och aktuell.


Vid Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom 


många områden. Flera av lärosätets forskningsmiljöer har 


utvärderats under året och fått höga betyg. Åtskilliga be-


tydande externa forskningsprojekt har vunnits i konkurrens 


med andra lärosäten. 


Motiverade studenter och engagerade medarbetare är de 


enskilt viktigaste faktorerna för att uppnå hög kvalitet i 


verksamheten. En viktig strategi för att uppnå det är arbetet 


med ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. Universitetet 


eftersträvar en jämn könsfördelning vilket inte minst innebär 


en strävan efter fler kvinnliga professorer. Den självklara ut-


gångspunkten är en jämn könsbalans inom alla områden och 


på alla nivåer. Universitetet avser att intensifiera sitt arbete 


med att öka andelen kvinnliga professorer.


ATTRAKTIVA UTBILDNINGAR
Söktrycket till grundutbildningen har fortsatt att öka och 


är nu högre än någonsin. Det är inte minst de utbildningar 


som redan tidigare haft ett högt söktryck som fått ett än 


högre söktryck. De närmare 30 000 helårsstudenterna kan 


välja mellan ett stort antal utbildningsprogram och fristående 


kurser. Trenden att allt fler söker till utbildningsprogram är 


fortsatt tydlig. Antalet internationella studenter fortsätter att 


öka och universitetet har fortfarande fler betalande studenter 


än något annat svenskt lärosäte.


Universitetet har fler studenter än vad som ersätts genom 


det årliga statliga utbildningsanslaget. Denna så kallade 


överproduktion leder till påfrestningar för både personal och 


ekonomi och kan på sikt skada kvaliteten inom utbildningen. 


Därför gör fakulteterna ständiga förändringar för att utbild-


ningsvolymen ska vara i ekonomisk balans. Det innebär att 


antagningen vid flera fakulteter ytterligare behöver minskas 


framöver. Universitetet upplever det som djupt beklagligt att 


behöva stänga sina portar för åtskilliga välmotiverade och 


välmeriterade studenter och har därför under flera år önskat 


fler platser av regeringen. Tilldelningen av nya platser har 


dock varit mycket mager.


Ett levande studentliv och ett aktivt studentinflytande är 


hörnstenar för universitetet. Det rika och välutvecklade stu-


dentlivet i Lund är en viktig faktor för att göra universitetet 
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till en attraktiv och utvecklande mötesplats för studenter. 


Kårerna och nationerna är viktiga parter i detta arbete. Uni-


versitetet har verkat för att skapa studiemiljöer som möjliggör 


möten mellan studenter från olika fakulteter. Universitetet 


har även aktivt jobbat med att skapa fler studentbostäder. 


ETT HÄNDELSERIKT ÅR
Det har varit ett mycket händelserikt år. Flera stora bygg-


projekt har gått i mål, som Humanistiska och teologiska fa-


kulteternas LUX och Samhällsvetenskapliga fakultetens Eden. 


Uppe på Brunnshög gnistrar MAX IV:s runda metallskal och 


installationsarbetet är i full gång. Ett par stenkast bort växer 


schaktmassorna runt ESS. Byggdammet längs kunskapsstrå-


ket kommer snart att börja yra igen då Skissernas museum 


ska få en ny och inbjudande entré. Lunds universitet står inför  


fortsatt stora om- och nybyggnationer. 


Under året har en ny rektor och prorektor valts. Rektor Per 


Eriksson slutar efter sex intensiva år och Torbjörn von Schantz 


tar vid som rektor från och med den 1 januari 2015. Prorektor 


Eva Wiberg fortsätter sitt uppdrag som prorektor under ytter-


ligare en period. Vid samtliga fakulteter har val hållits för att 


utse dekaner för kommande treårsperiod. Även universitets-


styrelsens ordförande Margot Wallström har avgått då hon 


blev utsedd som Sveriges utrikesminister. 


Inte bara vid Lunds universitet har det varit ett supervalår, 


utan även nationellt. En ny regering utsågs i oktober och 


även lokalt skedde maktskiften både inom kommunen och 


inom regionen. Trots vissa politiska osäkerhetsmoment under 


hösten utgår universitetet från att det även framöver kommer 


att finnas en fortsatt tilltro till utbildningens och forskningens 


centrala roll för samhällets utveckling och tillväxt.


MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
Lunds universitet har haft en stark ekonomisk utveckling de 


senaste åren och varit framgångsrikt i att få såväl forsknings-


anslag från statsmakten som forskningsbidrag från externa 


källor. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat 


under de senaste åren och huvuddelen av universitetets 


forskningsmedel kommer från externa finansiärer. Detta är 


givetvis ett erkännande för universitetets forskning. Samtidigt 


är denna framgång inte utan utmaningar. I takt med att de 


externa medlen växer blir behovet av samfinansiering en allt 


större ekonomisk utmaning. Den egeninitierade forskning 


såväl som grundforskningen riskerar därmed att allt oftare 


dra det kortare strået. 


För att bedriva världsledande forskning behövs världsledande 


forskningsanläggningar. Det nationella MAX IV-laboratoriet 


kommer att erbjuda en unikt kraftfull synkrotronljuskälla. Det 


grävs och byggs nu för fullt för att förbereda för Sveriges 


största internationella forskningsanläggning ESS. ESS och 


MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund 


till ett världsledande centrum för materialforskning. Samtidigt 


ska det inte glömmas att universitetets 5 000 lärare, forskare 


och doktorander bedriver forskning inom många olika områ-


den och bidrar tillsammans till att Lunds universitet fortsätter 


att vara rankat som ett av världens hundra främsta.


Lunds universitet står inför en spännande och händelserik 


framtid. Universitet har åtskilliga interna vägval att göra 


kopplade till sin verksamhet. Men universitet vill också vara 


en aktiv del i de stora och viktiga vägval och utmaningar som 


vårt samhälle står inför. 


Figur 1.3 Forskarstuderande (HTE) Figur 1.4 Personal (HTE)
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1.3 Året som gick - händelser 2014
På Lunds universitet händer det dagligen spännande saker. Här presenteras i kronologisk 
ordning ett litet axplock av det som hänt under 2014.


Kunglig professur. Kung Carl XVI Gustaf har inrättat en 


gästprofessur i miljövetenskap. I år gick professuren till Lund 


och Harriet Bulkeley, som annars är verksam vid Durham 


University. I januari höll hon en föreläsning på temat Climate 


Changed Cities, i samband med att kungen var på besök.


Donationskampanj. I januari invigdes Lunds universitets 


första donationskampanj För en bättre värld. Kampanjen ska 


locka donationer från företag, stiftelser och privatpersoner 


och den är en viktig del av det kommande 350-årsjubileet. 


Målet är att samla in tre miljarder kronor till forskning och 


utbildning fram till 2018.


Populärt internationellt. Lunds universitet är det mest po-


pulära lärosätet för internationella studenter. Det visar statis-


tik från Universitets- och högskolerådet. Av alla ansökningar 


till svenska universitets masterprogram har Lunds universitet 


fått en tredjedel. Antalet nya betalande studenter hösten 


2014 var 418, att jämföra med 260 ifjol.


Motorlabb byggs ut. 54 miljoner kronor har investerats i 


projektet att bygga ut Motorlabbet vid LTH.


Nya Zeeland, Indonesien och Singapore. Per Eriksson 


besökte dessa länder under en resa i januari. I Nya Zeeland 


besöktes University of Auckland och Maorimuseet i Welling-


ton, dit Lunds universitet återlämnat mänskliga kvarlevor från 


universitetets samlingar för ett par år sedan. I Indonesien 


besökte han flera universitet och även en minister. I Singa-


pore besöktes National University of Singapore, och Nanyang 


Technological University. 


Besök från Greifswald. Ett Memorandum of Understand-


ning med Greifswalds universitet undertecknades i samband 


med att Greifswalds nya rektor Hannelore Weber besökte 


Lund. Greifswald är ett av Lunds universitets äldsta partner-


universitet.


MAPCI. Det nya molninstitut MAPCI (Mobile and Pervasive 


Computing Institute at Lund University) tar form under början 


av året. MAPCI ska bedriva spjutspetsforskning tillsammans 


med företag och offentliga organisationer i regionen. Bakom 


initiativet står Lunds universitet, Sony Mobile och Region 


Skåne som tillsammans finansierar institutet med 100 miljoner 


kronor över tio år. 


U21-möte. U21 Student Leaders’ Network har sitt möte i 


Lund. Syftet med mötet är att studentledare från universite-


ten som ingår i U21 ska träffas för att diskutera olika ämnen 


som universitetsnätverket U21 arbetar med och på så sätt 


också få in studenternas röst i det fortsatta arbetet inom U21.


Lunds universitet tillsammans med Lunds universitets stu-


dentkårer (LUS) har de senaste åren drivit på för att få till 


studentinflytande även i sina internationella nätverk. 


Nanometerkonsortiet. Nanometerkonsortiet vid Lunds uni-


versitet får 29 miljoner kronor till ett nytt EU-projekt, som 


därmed blir universitetets största på flera år. Pengarna går 


till tolv nya doktorandtjänster inom energiområdet, som har 


starkt fäste inom Lunds universitets nanoforskning.


Inför universitetets 350-årsjubileum har donationskampanjen För en bättre värld startat.  Kung Carl XVI Gustaf har inrättat en gästprofessur i miljövetenskap och besökte universitetet i januari.
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Centrum för handelsforskning invigs. Lunds universitet 


har fått 25 miljoner kronor under fem år av Handelns utveck-


lingsråd för att bilda en forskningsplattform av nationell och 


internationell toppklass. Centrumet ska bidra till att utveckla 


och förbättra kunskapsöverföringen mellan forskningsvärlden 


och handelns företag och anställda. 


Creating Competetive Jobs. Femton företag ska i projek-


tet Creating Competitive Jobs flytta in på Lunds universitet, 


Malmö högskola eller ett av tre danska universitet. Där ska de 


få utveckla sin företagsidé med hjälp av forskarna.


Samarbete med Nottingham. Lunds universitet och Univer-


sity of Nottingham har kommit överens om att tillsammans 


genomföra fyra gemensamma forskningsprojekt. Projekten 


är framtagna för att på bästa sätt utnyttja våra respektive 


specialistkunskaper och anläggningar, och involverar bland 


annat MAX IV och Humlab. 


Spellektorat. Det första svenska lektoratet med inriktning 


på spelberoende inrättas nu vid Lunds universitets medicin-


ska fakultet efter att Svenska Spel bidragit med 2,5 miljoner 


kronor per år under fem år.


Social Business Week. I mitten maj var det Social Business 


Week, fyra dagar av seminarier, workshops och föreläsningar 


kring socialt företagande. Veckan var inspirerad av nobel-


pristagaren Muhammed Yunus idéer om socialt företagande. 


Många sökande. Totalt 73 522 personer sökte sig till minst 


en utbildning med start till hösten vid Lunds universitet. 


Jämfört med föregående hösttermin är detta en ökning med 


cirka fem procent.


Lundakarnevalen. Futuralkarnevalen i maj lockade som 


alltid massor av människor till Lund och Lundagård.


University Advisory Board. UAB besökte Lunds universitet 


för sista gången i maj. De sammanfattade det som hänt under 


åren och gav råd om hur universitetet ska ta sig an framtidens 


utmaningar. 


Delegationsresa till Stanford och Berkeley. I juni reste 


en delegation med vicerektor Sven Strömqvist i spetsen till 


Kalifornien för att bland annat besöka Stanford och Berkeley. 


Rektor Per Eriksson, vicerektor Carl Borrebaeck och repre-


sentanter från Medicinska fakulteten, LTH, Musikhögskolan, 


MAX IV, LU Open, CED, MAPCI, Donatorrelationer och Ex-


terna relationer deltog i resan. Det övergripande syftet var 


att fördjupa och utveckla relationerna och samarbeten med 


Stanford och lära mer om hur man arbetar med innovation 


och mobilitetsfrågor. Ett annat syfte var att göra jämförelser 


med Stanford och få en insikt i hur de arbetar med högkva-


litativa forskningsprojekt och forskargrupper – kopplingen 


forskning-utbildning och mobilitet mellan universitetet och 


omvärlden.


IDAHOT-dagen. Internationella dagen mot homo- och 


transfobi uppmärksammades på Lunds universitet genom 


att regnbågsflaggan hissades på Universitetshuset. Efter det 


följde en temadag med fokus på hetero- och tvåkönsnormer. 


Initiativtagare var studenter och anställda som ser ett behov 


av en ökad kunskap om hbtq-personers villkor i ett hetero-


normativt samhälle. 


Futuralkarnevalen intar Lund. ”Kritiska vännen” Judyth Sachs deltar University Advisory Board’s sista möte.







12 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014


Folksjukdomar. VINNOVA har anslagit 100 miljoner kronor 


till ett innovationsprogram om de stora folksjukdomarna. Pro-


grammet koordineras av Lunds universitet. I projektet samlas 


akademin, näringslivet och hälso-och sjukvården i Sverige för 


att förbättra möjligheterna att omsätta nya forskningsrön till 


innovationer i näringslivet. 


350-klubben. 350-klubben vid Lunds universitet är ett initia-


tiv som syftar till att samla in donationer i mångmiljonklassen. 


Klubben kopplas till den nyligen inrättade Lunds universitets 


stipendiestiftelse som ska dela ut ekonomiska bidrag till stu-


denter. Tanken med 350-klubben är att 350 donatorer ska ge 


350 000 kronor vardera, eller totalt drygt 122 miljoner kronor 


fram tills att universitetets 350-årsjubileum avslutas 2018. 


MOOC:s (Massive Open Online Courses). Lunds universi-


tet lanserar sina första tre MOOC:s. Kurserna handlar om grön 


ekonomi, global hälsa samt europeisk affärsrätt. 


Framgångsrika forskare. I den nya utgåvan av Thomson 


Reuters Highly Cited Researchers, som innehåller totalt 3 200 


forskare som rankats som topp 1 procent inom sitt veten-


skapsfält baserat på antal citeringar, finns fyra forskare från 


universitetet: Ron Boschma (Innovation Studies), Leif Groop 


(diabetesforskning), Martin Sykes (ekologi) och Anders Lind-


roth (naturgeografi). 


Almedalen. Lunds universitet ordnar ett antal välbesökta 


arrangemang i Almedalen. Dessutom medverkar universite-


tets forskare i en lång rad andra arrangörers debatter och 


seminarier.


Examensrätter för ämneslärarutbildningen. Universi-


tetskanslersämbetet har fattat beslut om examensrätter för 


ämneslärarutbildningen och Lunds universitet är det första 


lärosäte i landet som har fått examensrättighet för lärare i 


kinesiska i grundskolan och på gymnasiet.  Utöver det erhölls 


examensrättigheter i matematik och latin på gymnasiet.


ESS. I början av september sattes spaden i jorden för att 


inleda bygget av den internationella forskningsanläggningen 


ESS. Det skedde vid en ceremoni där utbildningsminister Jan 


Björklund samt hans danska kollega Sofie Carsten Nielsen, 


minister för utbildning och forskning i den danska regeringen, 


deltog. 


KTH:s stora pris. Sara Snogerup Linse, professor i fysikalisk 


kemi vid Naturvetenskapliga fakulteten, får Kungliga tekniska 


högskolans stora pris och 1,2 miljoner kronor. 


Ny rektor utsedd. Lunds universitets styrelse föreslår att 


professor Torbjörn von Schantz blir ny rektor vid universitetet 


från och med 2015. Beslutet fattas av regeringen i mitten av 


november.


180 miljoner kronor till naturvetenskap och medicin. 
Fem projekt inom medicin och naturvetenskap får 180 miljo-


ner kronor av Knut och Alice Wallenberg stiftelse.


Fler kvinnliga professorer. Universitetsstyrelsen har gett 


rektor i uppdrag att ta fram en tydlig åtgärdsplan för att öka 


andelen kvinnliga professorer och därmed också skynda på 


arbetet med att skapa ett mer jämställt universitet.


Utbildningsminister Jan Björklund och Sofie Carsten Nielsen, minister för utbildning och forskning i den danska regeringen, sätter första spadtaget för ESS-bygget. Torbjörn von Schantz blir 
utsedd till ny rektor för Lunds universitet.
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Ny styrelseordförande. Lunds universitets styrelseordfö-


rande Margot Wallström utsågs till utrikesminister och där-


med lämnade hon sitt uppdrag som styrelseordförande. Ny 


styrelseordförande blir Jonas Hafström.


106 miljoner kronor till humaniora och samhällsveten-
skap. Riksbankens Jubileumsfond satsar 106 miljoner kronor 


på humaniora och samhällsvetenskap vid Lunds universitet. 


Pengarna fördelas på två stora forskningsprogram som får 


cirka 35 miljoner kronor vardera samt ett större antal andra 


projekt.


Vetenskapsrådet. Inom området medicin och hälsa beviljas 


Lunds universitet 147 miljoner kronor ur Vetenskapsrådets 


stora utlysning, vilket utgör nära 18 procent av totalt beviljade 


medel. Inom området naturvetenskap och teknikvetenskap 


blev utfallet 217 miljoner kronor, vilket är mest i Sverige inom 


natur- och teknikområdet.


Scholars at Risk. Lunds universitet går med som medlem i 


Scholars at Risk, som är en internationell medlemsorganisa-


tion som arbetar för att hjälpa hotade akademiker och globalt 


främja akademisk frihet. 


Prorektor. Professor Eva Wiberg utses till prorektor av 


universitetsstyrelsen, vilket innebär att hon fortsätter på sin 


nuvarande position ytterligare en period.


Wallenberg Academy Fellows. Tre forskare vid Lunds 


universitet har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Ut-


nämningen är en del av den satsning som Knut och Alice 


Wallenbergs stiftelse gör på unga forskare. Satsningen ska 


ge unga forskare möjlighet att ta sig an svåra och långsiktiga 


forskningsfrågor. Sammantaget delas mellan 5-9 miljoner 


kronor ut per fellow.  De tre är Kerstin Enflo, docent i ekono-


misk historia, Mikael Roll, docent i lingvistik och Olle Lundh, 


doktor i atomfysik.


UNIVERSITETSRANKNINGAR
Universitetsrankningar spelar allt större roll för ett universi-


tets varumärke. Lunds universitet placerar sig även fortsatt 


i världsklass bland världens drygt 17 000 universitet. Årets 


resultat i de internationella rankningarna har varit positiva. 


I QS-rankningen förbättrades placeringen något, från plats 


67 till plats 60. Efter tappet i Times Higher Educations rank-


ning 2013 har placeringen nu stabiliserats sig. Placeringen i 


Shanghai-rankningen har varit samma de senaste fem åren. 


I QS-rankningen görs även rankning av enskilda ämnesom-


råden. Flertalet ämnen hamnar placerar sig på plats 51-100, 


men två höga placeringar sticker ut. Geography and Area 


Studies (21) och Environmental Sciences (31).


Figur 1.5 Rankingresultat


2012 2013 2014


QS 71 67 60


Times Higher Education 82 123 119


Academic Ranking of World Universities 101-150 101-150 101-150


Scholars at Risk är ett internationellt nätverk som arbetar för att försvara principerna för akademisk frihet och mänskliga rättigheter. Eva Wiberg blir utsedd till prorektor för ytterligare en  
mandatperiod.
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2. Ett universitet - många delar
Universitetet har en mångfald av olika verksamheter. Stommen för universi-
tetet är de åtta fakulteterna. I detta kapitel summerar fakulteterna sitt 2014. 
Utöver fakulteterna redovisar universitetets särskilda verksamheter, MAX IV, 
kultur- och museiverksamheterna, Lunds universitets bibliotek och Nämnden 
för ämneslärarutbildningen viktiga händelser under året. 
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2.1 Lunds universitets bibliotek
Biblioteksverksamheten har en viktig roll att spela för att Lunds universitet ska uppfylla 
sin vision och nå sina mål. I biblioteksnätverket Lunds universitets bibliotek (LUB) arbetar 
nästan 200 medarbetare. På Universitetsbiblioteket och på fakultetsbiblioteken med  bib-
lioteksservice i Lund, Malmö och Helsingborg ges ett högkvalitativt stöd till universitetets 
alla studenter, lärare och forskare.


Under sommaren flyttade Arkeologiska, CTR-, Filosofiska, 


Historiska och Wrangelbiblioteket ihop på det nya LUX-bibli-


oteket. Det innebär att HT-biblioteken nu har sin verksamhet 


i två bibliotek. Under året har omfattande ombyggnation 


pågått på Universitetsbiblioteket för att inom en snar framtid 


samla alla UB:s medarbetare under ett tak.


NY STRATEGISK PLAN OCH NY ARBETSSTRUKTUR
2014 är första året med biblioteksnätverkets nya strategiska 


plan, som sträcker sig till och med 2016. Planen representerar 


både kontinuitet och förnyelse och anger riktningen för ge-


mensamma aktiviteter och beslut under de kommande åren. 


Under året antogs en ny arbetsstruktur. Den nya strukturen 


möjliggör för många medarbetare att delta i både strategiska 


grupper och arbetsgrupper, och nätverket tar därmed tillvara 


och utvecklar medarbetarnas kompetenser. 


Sedan hösten ingår LUB:s interna utbildningsprogram i univer-


sitetets gemensamma kompetensportal. Syftet är att utnyttja 


portalens alla möjligheter men även att synliggöra den omfat-


tande kompetensutveckling som biblioteksnätverket erbjuder 


och locka till deltagande över verksamhetsgränserna. 


UTVÄRDERING AV BIBLIOTEKENS SERVICE OCH 
SYSTEM
För att kunna erbjuda professionell och inspirerande tillgång 


till informationstjänster och stöd till forskarnas publicerings- 


och studenternas lärprocesser måste biblioteken löpande 


utvärdera sin verksamhet. Under hösten inbjöds därför stu-


denter, lärare, forskare och övriga anställda vid universitetet 


att besvara en enkät med frågor om bibliotekens service. 


Frågorna handlade om tillgången till information, studiemil-


jöer, personalens bemötande och bibliotekens undervisning. 


Knappt 4 000 svar kom in, och dessa kommer att utgöra 


ett viktigt underlag för planeringen av bibliotekens framtida 


service.


En större användarstudie av LUBsearch, bibliotekens gemen-


samma söktjänst för e-media och tryckt material, är genom-


förd med fokus på systemets användbarhet och användar-


nas nöjdhet. Undersökningen, som har bestått av enkäter 


till studenter, lärare och forskare samt observationsstudier, 


visar att användarna generellt sett är nöjda med systemet. 


Ett antal brister som rör gränssnittet och länkning till fulltex-


ter identifierades och kommer att åtgärdas för att förbättra 


användbarheten.   


E-MEDIA I FOKUS
Licensavtal för elektroniska resurser utgör en växande del 


av bibliotekens kostnader och kräver omfattande hantering. 


LUB har tagit fram en ny finansieringsmodell för e-media vid 


Lunds universitet. Modellen träder i kraft 2015 och bygger på 


att de gemensamma medlen för e-media fördelas rättvisare 


och enligt mer hållbara och transparenta principer. Den nya 


modellen blir ett viktigt verktyg för att garantera kontinuitet 


och kvalitet för de gemensamma elektroniska resurser som 


är en förutsättning för forskning och utbildning.


Processkontoret och LUB har påbörjat en fördjupad analys 


av e-mediahanteringsprocesserna inom LUB. Genom att ta 


fram processkartor för urval, inköp och tillgängliggörande 


av e-media är syftet bland annat att uppnå en effektivare 


hantering av e-media, hitta gemensamma arbetsrutiner för 


hela LUB samt skapa förståelse och samsyn för processen. 


OPEN ACCESS OCH FORSKNINGSDATA 
Under vårterminen arrangerades för nionde gången sedan 


2005 tvådagarsseminariet Lund Online 2014. Med temat 


What’s the big deal with open access? Traditional publishing 


houses and OA, samlade seminariet drygt 160 deltagare. 


Lund Online är en mötesplats för bibliotekarier och förlags-


representanter som på detta återkommande seminarium får 


en chans att träffas och diskutera trender på marknaden.


Med medel från Riksbankens Jubileumsfond bedriver Uni-


versitetsbiblioteket under perioden april-december 2014 


ett projekt, Digital humaniora, om framtida hantering av 


forskningsdata, med fokus på forskning i humaniora och 


samhällsvetenskap. Projektet syftar till att ta fram förslag till 


organisation, informationsstruktur och kompetensutveckling 


inom biblioteken på området hantering av forskningsdata.
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2.2 Ekonomihögskolan 
Ekonomihögskolan  vid Lunds universitet erbjuder en av Sveriges starkaste utbildningsport-
följer med grund i framstående forskning. Under 2014 har en rad initiativ genomförts för 
att ytterligare internationalisera och kvalitetssäkra utbildning, forskning och samverkan 
med samhället.


LEDARSKAP, LÄRARSKAP OCH MEDARBETARSKAP
Ledarskapsfrågorna ligger nära till hands i Ekonomihögsko-


lans verksamhet. Varje år erbjuds studenter som är aktiva 


i Lunds studentliv att gå ledarskapsutbildningen Leadership 


Academy, som löper under ett års tid. Genom Leadership 


Academy får deltagarna tillgång till individuell coachning, 


utbildning och praktiska verktyg för att reflektera och vida-


reutveckla sitt ledarskap.


Lund University Case Academy drivs av forskningsaktiva lärare 


vid Ekonomihögskolan och arbetar med att utveckla caseme-


todiken vid Ekonomihögskolan och Lunds universitet. Lärare 


erbjuds kurser i att skriva och undervisa med case, som går 


ut på att träna studenters förmåga att lösa problem hämtade 


från verkligheten ute i företag och organisationer. Genom 


akademin har fler studenter på fler utbildningar kunnat dra 


nytta av den praktiknära undervisningsformen. I Studiestugan 


får nya studenter hjälp av seniora studenter med studieteknik 


och kan utbyta kunskaper och erfarenhet kring studierna.


Under 2014 har Ekonomihögskolans personalfunktion hål-


lit en utbildning i kompetensbaserad rekrytering för rekry-


terande chefer samt ledamöterna i lärarförslagsnämnden. 


Utbildningen är ett led i fakultetens och universitetets arbete 


med att höja kvaliteten och träffsäkerheten vid personal-


rekrytering. En ny medarbetardag, Administrationens dag, 


hölls under året. Initiativet syftade till att, genom workshops 


och föreläsningar, synliggöra hur administrativ personal är 


delaktiga i att nå Ekonomihögskolans mål, och ge verktyg 


till att förbättra samarbetet mellan administrativ personal, 


lärare och forskare.


OMVÄRLDSBEVAKNING AV UTBILDNINGSUTBUDET
Ekonomihögskolan genomför kontinuerligt jämförande 


studier med internationella lärosäten i ekonomi, medverkar 


i internationella alumnstudier samt söker aktivt input från 


intressenter för att säkra att utbildningsutbudet möter ett 


behov hos omgivande samhälle.


Förutom input från potentiella arbetsgivare, vilket inbegriper 


ett omfattande nätverk av partnerföretag, arbetar Ekonomi-


högskolan med studentrepresentation i samtliga beslutande 


organ. Studenternas efterfrågan utgör förstås en tung beslut-


svariabel vad gäller utbildningsutbudet.


Härutöver ingår också olika rapporter, exempelvis SACO:s 


arbetsmarknadsprognoser för olika yrkesgrupper samt Civil-


ekonomernas årliga undersökningar, i beslutsunderlaget för 


Ekonomihögskolans utbildningsutbud.


MED INTERNATIONALISERING SOM LEDSTJÄRNA
Ekonomihögskolan bedriver övervägande campusbaserad 


utbildning med 16 masterprogram och två kandidatprogram 


i ekonomi respektive informatik. Ett antal fristående kurser 


ges också på både grundnivå och avancerad nivå.


En relativt stor internationell efterfrågan på utbildningar på 


avancerad nivå förklarar att fakulteten har 16 masterprogram 


motsvarande cirka 20 procent av det totala utbildningsupp-


draget om cirka 3500 helårsstudenter. Enligt Universitets- och 


högskolerådets ansökningsstatistik för HT 2014 ges fem av 


Sveriges 20 mest sökta masterutbildningar vid Ekonomihög-


skolan.


Figur 2.1 Ekonomihögskolans utbildningsprofil
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Figur 2.2 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 4 439 4 007 3 872 3 738 3 807


- Kvinnor/män (%) 42/58 43/57 43/57 43/57 43/57


Forskarstuderande (HTE) 103 106 105 111 104


- Kvinnor/män (%) 46/54 46/54 48/52 46/54 43/57


Personal (HTE) 298 314 345 335 331


- Kvinnor/män (%) 39/61 38/62 41/59 40/60 41/59


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


301 318 330 342 352
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Under året lanserades en ny masterutbildning i Manage-


ment (MiM) för HT 2014. MiM erbjuder ekonomutbildning 


på masternivå till personer med en grundexamen utanför 


ekonomiområdet och är enligt Financial Times den snabbast 


växande examen i Europa. Ekonomihögskolans MiM blev det 


femte mest sökta masterprogrammet i Sverige för HT 2014.


Även programmen på grundnivå visar högt söktryck. Ekono-


mie kandidatprogrammet hade 5861 sökande till 275 platser 


vid antagningsomgången HT 2014 och är det femte mest 


sökta programmet på grundnivå i Sverige.


Ekonomihögskolan har sedan införandet av Bolognasystemet 


2007 gått över mot mer programbaserad utbildning för att 


underlätta internationell mobilitet för studenter, ge dem 


bättre möjligheter till successiv fördjupning och skapa goda 


förutsättningar till sammanhållning i grupperna. Samtidigt är 


många av fakultetens ämnen obligatoriska eller frivilliga äm-


nen för studenter vid andra fakulteter. Därför är efterfrågan 


på fristående kurser fortfarande hög. I nuläget genomförs 34 


procent av Ekonomihögskolans utbildning i form av fristående 


kurser.


Distansundervisningen utgör i dagsläget en blygsam del av 


Ekonomihögskolans verksamhet på fyra procent av det totala 


utbildningsuppdraget. I dagsläget är det mer angeläget för 


Ekonomihögskolan att vidareutveckla e-lärande i campusun-


dervisningen.


FORSKNINGSSTRATEGI
Arbetet med Ekonomihögskolans forskningsstrategi drivs i 


hög grad som en integrerad del i arbetet med internationell 


kvalitetsackreditering. Under 2014 utvärderades och omack-


rediterades Ekonomihögskolan av EQUIS. Resultatet var gott 


och Ekonomihögskolans forskning och forskningsstrategi fick 


goda betyg.


Forskningsstrategins målsättningar är att forskningen vid 


Ekonomihögskolan ska hålla en hög akademisk standard, att 


en diversifierad portfölj av forskningsområden ska upprätthål-


las för att ge en forskningsbas för utbildning av hög kvalitet 


samt att Ekonomihögskolans forskning ska stärkas ytterligare 


genom tvärvetenskapliga samarbeten.


 


En viktig del av forskningsstrategin är att identifiera och 


prioritera ett begränsat antal tvärvetenskapliga områden 


på grundval av deras relevans, kritiska massa, finansierings-


möjligheter, och hur väl de passar in i Ekonomihögskolans 


övergripande ambition. Prioriteringen av dessa områden sker 


i form av direkt stöd, samfinansiering av externa bidrag, stöd 


för att rekrytera och behålla lärare, samt fundraising genom 


stiftelsen Partnerskapet.


 


Som ett led i att bredda de internationella kontaktytorna 


bedrivs ett aktivt rekryteringsarbete av internationella post-


docs. Syftet är att berika fakulteten med internationella 


perspektiv och locka unga lovande forskare till forsknings-


miljön vid Ekonomihögskolan och därmed bredda basen för 


rekrytering av forskare och lärare på sikt.


Ekonomihögskolan tillämpar sedan 2013 principerna i den 


norska listan för rangordning av journaler. Rangordningssys-


temet utgör ett underlag för fördelning av forskningsmedel 


mellan Ekonomihögskolans enheter och används också i ut-


värderingen av de enskilda forskarna. Det övergripande syftet 


är att styra publicering mot journaler av högre rang. Ekonomi-


högskolans har som mål att öka antalet forskningsområden 


av hög internationell klass. Det sker bland annat genom att 


ge incitament att söka fler internationella anslag, exempelvis 


inom EU och Horizon 2020.


Forskare vid Ekonomihögskolan uppmuntras också att 


publicera med open access, vilket innebär att forskningsre-


sultaten är fria att läsa och ladda ner från internet. Syftet 


är att harmonisera med viktiga forskningsfinansiärers krav, 


göra forskningen tillgänglig för andra intressenter samt öka 


forskningens genomslag.
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Figur 2.3 Ekonomihögskolans intäkter (mnkr) Figur 2.4 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Vetenskapsrådet 16,4


Vinnova 8,3


Ragnar Söderbergs stiftelse 4,7


Forte 4,0


EU 3,5
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2.3 Humanistiska och teologiska fakulteterna
I augusti slog LUX upp portarna. Akrobater, körsång och band som symboliskt knöt 
samman de fem inflyttande institutionerna avslutade ett sex år långt arbete för att skapa 
ett nytt centrum för humaniora och teologi. Bygget och flytten till LUX har präglat året 
vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.


LÄTT ATT VARA LÄRARE
Nu har alla humanistiska och teologiska institutioner samlats 


geografiskt på ett HT-campus bestående av LUX som kom-


pletterar det tio år gamla Språk- och litteraturcentrum (SOL). 


– Det är ett fantastiskt hus, som kommer att bli ett nav i 


kunskapsstråket. Härifrån kan LUX tillsammans med sin syster 


SOL lysa upp hela universitetet, sa fakulteternas dekan Lynn 


Åkesson vid invigningen.


Det färdiga LUX vittnar om både gott ledarskap och gott 


medarbetarskap. År av detaljplanering och engagemang har 


krävts av både ledning och medarbetare för att ro projektet 


i land.


På ett konkret plan är det tydligt att LUX är till för att under-


lätta för de anställda och möjliggöra en ännu högre grad av 


professionalitet i lärarskapet. Omsorgen i detaljer vad gäller 


möbler, färgval och material liksom tillgänglighet och teknik 


visar att fakulteterna satsar på en god arbetsmiljö. Alla under-


visningslokaler har topputrustats med den teknik som krävs 


för en modern utbildning i humaniora och teologi. Arkitekto-


niskt är LUX byggt för att skapa möten mellan människor som 


kan inspirera till samarbeten över institutionsgränser. 


HÖGSKOLEPEDAGOGISK KONFERENS OCH ÄMNE 
Att få utvecklas pedagogiskt som lärare är ett av målen i 


fakulteternas strategiska plan. Vartannat år anordnas därför 


en pedagogisk inspirationskonferens. Detta år hade ett tiotal 


bidrag kommit in som teman för presentationer, workshops 


och runda-bordssamtal. På konferensen hade de cirka 50 del-


tagarna tillfälle att diskutera och reflektera över sina egna och 


andras pedagogiska erfarenheter och alla bidragen samlades 


i en bok. 


Utredningen om högskolepedagogiken vid universitetet, 


remissbehandlades under våren. I december fattades ett 


principbeslut om att högskolepedagogiken ska flytta från 


förvaltningen och organiseras som ett ämne vid fakultetens 


institution för utbildningsvetenskap på Campus Helsingborg. 


Under 2015 kommer ett arbete att ske för en smidig över-


gång.


NYA SEMINARIESERIER GYNNAR MEDARBETARSKAP 
OCH LÄRARSKAP 
Under hösten arrangerade fakulteterna seminarieserien Semi-


nariet som lärandemiljö. Serien är en del inom EQ11-projektet 


Det goda seminariet, ett gemensamt universitetsprojekt som 


drivs av Humanistiska och teologiska fakulteterna. Projektet 


undersöker hur man kan stärka seminariet som lärandemiljö. 


Eftersom det är den viktigaste utbildningsformen på forskar-


nivå är det viktigt att seminariet präglas av en konstruktiv 


och positiv anda. Frågor som diskuteras är: Kan kollegialitet 


och kritik stå i konflikt? Vilken betydelse har handledaren för 


diskussionen vid doktorandseminariet? 


SOLLUX-seminariet startade när LUX öppnade och vill vara en 


mötesplats för alla anställda vid fakulteterna. SOLLUX tar upp 


fakultetsangelägna ämnen som rör forskning och utbildning.  


Den 20 november var temat HT vid LU: Visioner, vägval och 


verkligheter inspirerat av tidigare rektor Carl-Gustaf Andréns 


nya bok. Han fanns också med i seminariepanelen med sin 


70-åriga erfarenhet av svensk högskola och universitet.


Figur 2.5 HT-fakulteternas utbildningsprofil
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Figur 2.6 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 3 945 3 956 3 972 4 002 4 152


- Kvinnor/män (%) 58/42 59/41 59/41 59/41 59/41


Forskarstuderande (HTE) 181 174 177 185 178


- Kvinnor/män (%) 45/55 44/56 43/57 43/57 43/57


Personal (HTE) 491 523 583 604 602


- Kvinnor/män (%) 49/51 48/52 47/53 46/54 48/52


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


436 477 501 522 545
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UTBILDNINGSUTBUDET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna har traditionellt haft 


tonvikten lagd på fristående kurser. Efter Bolognaprocessen 


och universitetets satsning på att bli ett masteruniversitet 


inrättades 2007-2008 ett antal tvärvetenskapliga masterpro-


gram. På senare år har många av fakulteternas institutioner 


valt att satsa på programbaserad utbildning också på kandi-


datnivån. Den strategiska planen eftersträvar en god balans 


mellan program och kurser. Exempel på nyinrättade program 


vid HT av den här typen är Språkkonsultprogrammet och 


Philosophy, Politics and Economics (PPE), ett tvärvetenskap-


ligt program i praktisk filosofi, statsvetenskap och ekonomi. 


Vissa program är färdigplanerade, till exempel en master i 


mänskliga rättigheter, men i dagsläget har fakulteten ännu 


inte startat det. 


Efterfrågan på distansutbildningar med hög teknisk kvalitet 


har ökat, liksom satsningen på nätbaserad undervisning som 


kan utnyttjas också av studenter på campuskurser. I LUX finns 


specialutrustade salar, som används inte minst av Centrum 


för teologi och religionsvetenskap, som ligger långt framme 


i utveckingen av nätbaserad utbildning. 


Utbildningsutbudet styrs i stor utsträckning av vad studen-


terna söker till. Men fakulteterna gör också egna riktade ar-


betsmarknadsundersökningar inför inrättandet av program. 


Fakulteternas Arbetslivsforum samarrangerar arbetsmark-


nadsdagar och upprätthåller kontakter med företag, andra 


arbetsgivare och alumner. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna erbjuder universi-


tetets största antal så kallade SAS-kurser, kortare kurser på 


engelska med olika innehåll riktade till internationella studen-


ter. Likaså ger fakulteterna kurser i Svenska som främmande 


språk. Kurserna, som delvis är centralt finansierade, är en 


grundläggande del i universitetets internationaliseringsstra-


tegi och har högt söktryck med studenter från hela universi-


tetet. Fakulteterna ger också utbildning i jiddisch, vilket är ett 


nationellt åtagande för Lunds universitet.


FORSKNINGSSTRATEGI OCH RESULTAT
Under 2014 slutförde fakulteterna sin stora forskningsutvär-


dering, HTRQ14. Denna visade att över hälften av fakulteter-


nas ämnen bedriver forskning som är nationellt ledande och 


tungt vägande internationellt liksom att fakulteternas infra-


strukturer håller mycket hög standard. Bland de forsknings-


ämnen som befanns hålla världsklass intog filosofi, lingvistik 


och kyrkohistoria särskilt framskjutna positioner. Notabelt är 


också att de strategier för sammanhållen forskningstid och 


ökat synliggörande som fakulteterna drivit sedan 2009 har 


gett goda resultat. 


Problem som genomgående framhölls är för litet utrymme för 


forskning i tjänsten, särskilt för lektorer, och för få doktoran-


der. Att inslaget av externa medel i forskningsfinansieringen 


medför speciella problem blev också tydligt.


Alla dessa problem kräver resurstillskott för att lösas, men 


HTRQ14 visade också att det finns förbättringar inom räckhåll 


om fakulteterna lyckas öka utnyttjandet av befintlig kompe-


tens framförallt hos forskningsbibliotekarierna, IT-strategerna 


och kommunikatörerna. 


Tack vare Skriftserier inom humaniora och teologi har en 


professionalisering av bokutgivningen skett under de senaste 


åren. Därför har fakulteternas forskning nu lättare att nå ut. 


Nästa steg är en högkvalitativ förlagsverksamhet på engelska, 


något som fakulteterna arbetat för länge. Inom ramen för 


den långsiktiga satsningen skulle den bästa svenskspråkiga 


forskningen få en chans att i engelsk översättning ta sin plats 


i den internationella forskningsfronten i en rad ämnen.


Figur 2.7 HT-fakulteternas intäkter (mnkr) Figur 2.8 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.4 Juridiska fakulteten
Utvecklingen vid juridiska fakulteten präglas av växande forskningsmiljöer, utbildning 
baserad på forskning, samverkan med praktiker och breda internationella perspektiv. 
Juridik är inte längre ett rent nationellt ämne.


Det internationella inslaget märks inte minst då många stu-


denter studerar eller praktiserar utomlands. Rätten verkar i 


en global värld där samarbete och förståelse för andra rätts-


ordningar blir allt viktigare. Inom fakulteten kommer det till 


uttryck i bland annat de engelskspråkiga kurser som ges inom 


ramen för juristprogrammets fördjupningsdel, men också i 


studenters och medarbetares kontakter med inresande ut-


ländska studenter, lärare och forskare. 


Såväl studenter som lärare, forskare och övrig personal på 


fakulteten uppmuntras till deltagande i konferenser, samar-


beten och utbyten av olika slag och att bygga vidare på sina 


internationella kontaktnät. För att ytterligare höja graden och 


kvaliteten på internationaliseringen har fakulteten under året 


kvalitetssäkrat alla utbytesavtal. Två kontaktresor på dekan-


nivå har genomförts under året, en till USA och en till Japan/


Kina.


Fakulteten har funktionella lokaler som är centalt belägna 


och ett välfungerande bibliotek samt ett stort antal studie-


platser. Kraven på arbetsmiljön är högt ställda och utvärderas 


regelbundet. 


Det är angeläget för fakulteten att kontinuerligt utveckla såväl 


ledarskap som medarbetarskap. Under året har till exempel 


fakultetsledningen deltagit i en feedbackutbildning. Ett annat 


exempel är det arbete som har inletts inom stödverksamhe-


terna för att bl.a. diskutera det gemensamma ansvaret för 


fakultetens fortsatta framgång.


ATTRAKTIVA UTBILDNINGAR
Juristprogrammet i Lund är en av landets mest attraktiva 


universitetsutbildningar. Programmet har under de senaste 


åren reformerats. Ökad vikt har lagts vid muntlig och skrift-


lig färdighetsträning och vid olika perspektiv på rätten och 


rättssystemet vilket ger studenterna goda förutsättningar för 


sitt framtida yrkesliv som jurister. Utöver juristprogrammet er-


bjuder fakulteten tre eftertraktade utbildningar på avancerad 


nivå - European Business Law, International Human Rights 


Law och European and International Tax Law (den sistnämnda 


i samarbete med Institutionen för handelsrätt vid Ekonomi-


högskolan). Programmen lockar studenter från hela världen 


och fakulteten har varit lyckosam i att fortsätta rekrytera ut-


omeuropeiska studenter även efter det att avgiftsskyldighet 


infördes för denna studentgrupp. 


Fakulteten erbjuder vidare flera olika fristående kurser inom 


juridik vid Campus Helsingborg och bidrar där även med 


juridisk lärarkraft till andra utbildningar. Fakulteten erbjuder 


också flera nätburna kurser. Flera av dem tillhör universitetets 


mest sökta. En bidragande orsak till kursernas popularitet är 


att dessa kurser kan användas både för det livslånga lärandet 


och som en del av flera olika examina. För sommarkurserna 


gäller också att de kan användas av studenter på olika fakul-


teter som vill utnyttja sommaren för att förkorta sin totala 


studietid. I fakultetens kursutbud finns även ett antal kurser 


som fakulteten säljer som uppdragsutbildningar. 


BREDDAD REKRYTERING 
För juridiska fakulteten har det sedan länge varit en själv-


klarhet att använda modern teknik i arbetet med breddad 


rekrytering. Sociala medier, som till exempel Facebook, 


används systematiskt i detta arbete. Fakulteten har också 


varit pådrivande vad gäller att använda ny teknik för att 


tillhandahålla utbildningar till geografiskt och demografiskt 


skilda målgrupper. Den aktiva rekryteringen av studenter från 
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Figur 2.9 Juridiska fakultetens utbildningsprofil Figur 2.10 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 1 825 1 878 1 872 1 765 1 741


- Kvinnor/män (%) 60/40 60/40 60/40 59/41 60/40


Forskarstuderande (HTE) 16 20 24 23 26


- Kvinnor/män (%) 69/31 67/33 58/42 56/44 67/33


Personal (HTE) 100 114 122 115 118


- Kvinnor/män (%) 50/50 53/47 52/48 55/45 55/45


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


120 132 133 135 139
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studieovana miljöer sker genom den attraktiva och välsökta 


nätkursen Ujiken. En ny typ av breddad rekrytering utgörs 


av den MOOC (Massive Open Online Courses) - Introduc-


tion to European Business Law - som fakulteten erbjuder 


från årsskiftet. Kursen hade redan under hösten 2014 mer än  


20 000 anmälda deltagare från drygt 170 olika länder, varav 


cirka 1/3 från utvecklingsländer. Förutom att marknadsföra 


universitetet och fakulteten kommer kursen även att fungera 


som introduktion för utomeuropeiska studenter som antagits 


till mastersprogrammet European Business Law.


Sedan många år erbjuder fakulteten nätbaserade kurser med 


hög akademisk kvalitet. Fakulteten har under året spelat in 


ett antal föreläsningar, som nu implementeras i olika kurser. 


Studenterna ges därmed goda möjligheter att förbereda sig 


inför den lärarledda undervisningen, och möjligheterna till 


repetition är obegränsade. Lärarledd tid kan då i ökad grad 


ägnas åt studenternas frågor och till fördjupning. 


FORSKNINGSUTVÄRDERING
Under året genomfördes en stor forskningsutvärdering (RQ14) 


vid fakulteten. Utvärderingen byggde på en bibliometrisk stu-


die av publikationsmönster i kombination med självvärdering 


och en rapport från en grupp av externa utvärderare (”critical 


friends”). Den period som utvärderades var januari 2008 till 


juni 2013 och utvärderingen visar en stark positiv utveckling 


under denna tidsperiod: ökad publicering, ökad internationa-


lisering och ökade externa forskningsbidrag. 


Fakultetens målsättning är att bygga vidare på de senaste 


årens resultat och ge forskargrupper och forskningsmiljöer 


goda möjligheter att bildas och utvecklas, både inom och 


över fakultetens ämnesmässiga, disciplinära och administra-


tiva gränser.  Det bör i detta sammanhang framhållas att det 


i denna ambition är viktigt att uppnå en god balans mellan 


forskning om nationell rätt och forskning om internationell 


rätt. 


VETENSKAPLIG UTBILDNING
Ett naturligt steg för vetenskapligt intresserade juridikstuden-


ter är att söka sig till utbildningen på forskarnivå.


Juridiska fakulteten har höga målsättningar när det gäller ut-


bildning på forskarnivå och utvecklingen går mot ökad volym 


och synlighet. Utbildningen på forskarnivå har ett högt inslag 


av internationalisering och bland annat ges alla kurser på 


engelska. Under året har fakulteten gästats av doktorander 


från andra universitet, ofta i Europa, men också exempelvis 


från Kina. Fakultetens forskarskola stödjer doktorander att 


öka sitt internationella och gränsöverskridande utbyte och 


ger verktyg för internationell publicering. Fakultetens sam-


arbete inom Norden har också intensifierats, bland annat 


har en gemensam IT-plattform för annonsering av nordiska 


doktorandkurser i rättsvetenskap skapats. Tvärvetenskapligt 


samarbete är ett annat område med ständig utveckling. 


Ett flertal externfinansierade doktorander har antagits under 


läsåret 2013/2014, söktrycket till utbildningen på forskarnivå 


är fortsatt högt och kvaliteten på de inkomna ansökningarna 


är hög.
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Figur 2.11 Juridiska fakultetetens intäkter (mnkr) Figur 2.12 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Ragnar Söderbergs stiftelse 9,5


Vetenskapsrådet 5,2


Wallenbergstiftelser, övriga 2,9


Forte 0,9


EU 0,8
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2.5 Konstnärliga fakulteten
Verksamheten vid den Konstnärliga fakulteten bedrivs vid de tre konstnärliga högskolorna. 
Alla högskolor har sina unika förutsättningar och detta speglar sig i utbildningen. 


De konstnärliga utbildningarnas dimensionering bestäms till 


stor del utifrån ett tak på hur många studenter universitetet 


får ersättning för. Söktrycket till utbildningarna är generellt 


högt och speglar en ökad internationell rörlighet inom de 


konstnärliga utbildningarna. De unika förutsättningarna för 


respektive högskola beskrivs nedan.


MUSIKHÖGSKOLAN
Musikhögskolan strävar efter att ge utbildning på högsta nivå 


genom att vara en levande mötesplats där olika musikaliska 


kulturer, kunskapsområden och kompetenser möts och ut-


vecklas sida vid sida. Mångfald, arv och förnyelse är viktiga 


grundpelare för studenternas utveckling till fria och starka 


konstnärer och pedagoger. För att förstärka och utveckla 


den internationella profilen sker flera globala samarbeten. 


Kontinuerligt samverkar Musikhögskolan också nationellt och 


regionalt med skolor, konserthus och kulturorganisationer för 


att studenterna ska få insikt och träning i sina kommande 


yrkesroller.


Musikhögskolan erbjuder programutbildningar dels för mu-


siker och kyrkomusiker, dels för lärare med inriktning mot 


gymnasieskolan och mot grundskolan., Dessutom erbjuds ett 


stort antal kurser för yrkesverksamma musiker, musiklärare 


och kyrkomusiker och för den breda allmänheten. 


Studenterna har stort inflytande över sina studier och studie-


miljöer. De har täta kontakter med sina lärare, utbildningsad-


ministratörer, utbildningsledare och med prefekt. De medver-


kar i nämnder, arbetsgrupper och styrelser. Musikhögskolan 


arbetar kontinuerligt med att utveckla konsertverksamheten 


och informationsflödet med det omgivande samhället.


TEATERHÖGSKOLAN
Teatern är i hög grad en kollektiv konstform. Ensemblearbetet 


på scenen har sin motsvarighet bakom den. Detsamma gäller 


teaterutbildningar, och detta synsätt präglar också arbetet på 


Teaterhögskolan i Malmö.


Teaterhögskolan har kandidatprogram i skådespelarkonst 


respektive sceniskt och dramatiskt författande samt master-


program och forskarutbildning i teater. Den fristående kursen 


Teaterns teori och praktik, som ges i samarbete med SOL-


centrum i Lund, berikar Teaterhögskolan med nya ingångar 


och synsätt på teatern av idag.


Både undervisningen och skolans övriga funktioner präglas 


av ett flöde av formella och informella relationer i en platt 


och nära organisation. Därigenom berikar utbildningarna var-


andra. Stora delar av undervisningen bedrivs i pedagogiska 


team som förenar olika kompetenser. Studenter och lärare 


problematiserar, undersöker, finner svar och lär av varandra.


Teaterns övriga funktioner – kostym, ljud, ljus och scenografi 


– finns även det på Teaterhögskolan. Ateljé och teknik är 


väsentliga delar av skolan, liksom en välfungerande adminis-


trativ organisation. 


KONSTHÖGSKOLAN
En konstnärlig utbildning är en organism snarare än en or-


ganisation. Detta gäller i hög grad Konsthögskolan i Malmö. 


Den kan beskrivas som en skola med 88 studenter, fem 


professorer, tre lektorer, två adjunkter, externa handledare, 


föreläsare, rektor, föreståndare, bibliotekarie, administratörer 


och tekniker. Konsthögskolan ger en kandidatutbildning, två 


masterutbildningar och en doktorandutbildning i fri konst. 


Konsthögskolan kan också beskrivas som en flercellig orga-
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Figur 2.13 Konstnärliga fakultetens utbildningsprofil Figur 2.14 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 711 750 680 617 636


- Kvinnor/män (%) 49/51 50/50 48/52 49/51 49/51


Forskarstuderande (HTE) 11 19 23 25 28


- Kvinnor/män (%) 58/42 55/45 44/56 58/42 62/38


Personal (HTE) 135 140 138 139 138


- Kvinnor/män (%) 37/63 39/61 40/60 44/56 45/55


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


163 173 171 169 173
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nism, där alla har både öppna och dolda relationer till varan-


dra, och där allt samverkar till att ge så goda förutsättningar 


som möjligt för att göra och tala om konst. Detta lilla djur är 


ett verkligt konstdjur! Organismen kräver en viss arbetsfördel-


ning men ingen hierarki. Varje del är lika viktig och nödvändig 


för att organismen skall fungera och göra sin uppgift. 


Alla lärare gör och tänker om konst. Det gör också alla stu-


denter. Därför kan man inte tala om ”lärande” i konventionell 


mening, utan snarare om ett ömsesidigt utbyte mellan yngre 


och mera erfarna kolleger. Exempelvis väljer studenterna 


sina lärare, inte tvärtom. Skolan genererar ett klimat där den 


konstnärliga utvecklingen går mycket snabbare än den annars 


skulle ha gjort. 


FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING
Fakultetens forskning och forskarutbildning bedrivs vid Mu-


sikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan samt vid 


centrumbildningen Inter Arts Center (IAC). Forskningen vid 


Konstnärliga fakulteten är en högprioriterad långsiktig strate-


gisk satsning. Det handlar om att bygga upp forskning inom 


ett nytt område och i nya discipliner, och efter drygt 20 år har 


verksamheten etablerats med forskarutbildningsämnena fri 


konst, musik, musikpedagogik och teater. Fakulteten har i dag 


en hög grad av internationalisering när det gäller forskare och 


forskarstuderande. För närvarande finns tre forskningsprojekt 


med stöd av Vetenskapsrådet.


Genom kombinationen av ämnen synliggör vi en mängd 


perspektiv på konstnärligt utövande, konstnärlig kunskaps-


bildning och konstnärligt lärande – ett helhetsgrepp på 


kunskapsutveckling inom konstnärlig verksamhet som i ett 


nationellt och internationellt perspektiv framstår som unikt. 


Fakultetens forskning har härigenom stor relevans också för 


andra kunskapsområden och kan ge viktiga och berikande 


bidrag till Lunds universitets forskning och framtida utveckling 


i ett generellt perspektiv med utgångspunkt i ledorden förstå, 


förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


För att stärka och utveckla forskningen och forskarutbildning-


en vill fakulteten arbeta för att inrätta dels fler doktorand-


tjänster, dels ytterligare professurer och andra postdoktorala 


tjänster. Att fortsätta utveckla starka forskningsmiljöer och 


interdisciplinära nätverk är en viktig utmaning. Här har IAC en 


unik position och potential som mötesplats och laboratorium 


för konstnärlig forskning och experimenterande konst. En an-


nan betydelsefull utmaning rör publiceringsfrågor: Hur kan 


framställningsformer, spridningskanaler, registreringssystem 


och peer review-system utvecklas på det konstnärliga om-


rådet?


När det gäller samverkan med det omgivande samhället in-


tar universitetets konstnärliga fakultet en ledande ställning, 


beträffande såväl grundutbildning som forskning och forskar-


utbildning. Denna ställning kommer att stärkas ytterligare ge-


nom satsningen på ett samlat konstnärligt campus i Malmö.
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Figur 2.15 Konstnärliga fakultetetens intäkter (mnkr) Figur 2.16 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Övriga stiftelser 1,6


Övriga svenska organisationer utan vinstsyfte 1,1


Arbetsförmedlingen 0,2


Övriga utländska organisationer utan vinstsyfte 0,1


Företag i utlandet 0,1
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2.6 Lunds Tekniska Högskola
Samhällsansvar är ett ord som ofta återkommer, när man frågar våra forskare vad som dri-
ver dem. Ingenjörer skolas till problemlösare. Parallellt finns lusten att få insyn i materians 
och livets innersta väsen. På liknande sätt är en utbildning från LTH en bra grund för att 
arbeta med viktiga samhällsfrågor och påverka samhällsutveckling. Många får arbeten 
där de skapar lösningar som förbättrar miljö, hälsa, kommunikationer, hus och städer. 


FORSKNINGSSATSNINGAR
Ett särmärke för LTH är gränsöverskridande forskning inom ett 


brett universitet. Här är några axplock över viktiga satsningar 


under 2014:


Två världsledande forskningsanläggningar byggs i Lund, ESS 


och MAX IV. För att vara konkurrenskraftiga investerar LTH nu 


i materialforskning. Här finns sedan länge en internationellt 


ledande position inom materialområdet när det gäller nano-


vetenskap. LTH är redan engagerade i designen av ESS, satsar 


på en ny professur i materialteknik och har ett kompetenscen-


trum för bearbetning av avancerade material. Fakulteten har 


startat en forskarskola tillsammans med de medicinska och 


naturvetenskapliga fakulteterna för att stärka unga forskares 


koppling till forskningsanläggningarna.


Det nya motorlabbet invigdes i våras vilket stärker forskningen 


inom förbränningsprocesser, förbränningsmotorer och för-


bränningsfysik.


LTH samarbetar mycket med Medicinska fakulteten när det 


gäller biomedicinsk teknik. Forskare arbetar med cancerforsk-


ning, neurovetenskap, stamceller och diabetesforskning med 


mera. I år bildades institutionen i Biomedicinsk teknik som 


kompletterar utbildningen i Medicin och teknik som startades 


för några år sedan.


Södra Sverige är ett centrum för livsmedelsforskning. Just nu 


är LTH i hösta grad involverad i att ett stort europeiskt samar-


betsprojekt inom ramen för European Institute for Innovation 


and Technology: Knowledge and Innovation Community inom 


ämnesområdet Food.


För att stimulera och underlätta tvärvetenskapliga kontakter 


mellan institutioner och fakulteter har LTH etablerat ett antal 


forskningsportaler. De senaste tillskotten är en produktions-


portal och en materialportal. 


STOR EXTERNFINANSIERING
Fakulteten är framgångsrik när det gäller att dra in forsk-


ningsanslag. Mer än 700 miljoner kommer in som externa 


medel varje år i förhållande till forskningsbudgeten på cirka 


1,1 miljarder. Fakultetens verksamhet är alltså till 70 procent 


externfinansierad, det vill säga inte finansierad via fakultets-


medel utan har erhållits i konkurrens med andra forskare. 


Detta är ett positivt tecken på att forskningen vid fakulteten 


håller hög kvalitet och är relevant, samtidigt som det innebär 


bristande långsiktighet i finansieringen och ställer höga krav 


på samfinansiering från fakulteten och universitetet. 


Forskningsproduktionen är samtidigt hög vid fakulteten. Runt 


100 avhandlingar, 1 300 vetenskapliga publikationer och 500 


konferensbidrag publiceras varje år vid LTH. 


SÖKTRYCK OCH ARBETSMARKNADENS BEHOV
Fakultetens utbildningsutbud består av 16 civilingenjörspro-


gram, fem högskoleingenjörsprogram, 11 internationella mas-


terprogram, arkitektutbildning, utbildning i industridesign, 


brandingenjörsutbildning samt trafikflygarutbildning. Cirka 


1 300 studenter tar examen från fakulteten varje år.


Söktrycket fortsätter att vara mycket högt till i stort sett alla 


utbildningar. Intresset för utbildning inom teknik är stort. Det 


är fortfarande i genomsnitt över två förstahandssökanden 


per utbildningsplats. Det finns också en stor efterfrågan på 
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Figur 2.17 LTH:s utbildningsprofil Figur 2.18 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 6 290 6 555 6 759 6 583 6 512


- Kvinnor/män (%) 32/68 33/67 33/67 33/67 34/66


Forskarstuderande (HTE) 451 493 514 536 537


- Kvinnor/män (%) 33/67 33/67 34/66 33/67 33/67


Personal (HTE) 1 337 1 389 1 449 1 475 1 488


- Kvinnor/män (%) 34/66 34/66 34/66 34/66 35/65


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


1 448 1 556 1 590 1 657 1 694
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civilingenjörer från arbetsmarknaden, både regionalt och 


nationellt. En SCB-studie visar på risk för en tilltagande brist 


på högskole- och civilingenjörer i Skåne fram till år 2020 med 


en beräknad brist på 1 100 civilingenjörer. I övriga regioner 


förutspås en balans mellan utbud och efterfrågan. Trots sök-


tryck och behov från arbetsmarknaden har antalet utbild-


ningsplatser avsedda för civilingenjörer vid Lunds universitet 


från regeringen endast ökat marginellt. 


Som en tidigare konsekvens av att civilingenjörsutbildningen 


förlängdes till fem år har LTH behövt minska antalet utbild-


ningsplatser. Eftersom fakulteten prioriterar civilingenjörs-


programmen har anpassning till utbildningsuppdraget främst 


skett avseende korta kurser och utbildningar. Under 2013 


valde fakulteten också att pausa antagning till den behörig-


hetsgivande utbildningen Tekniskt basår. Hösten 2014 erbjöds 


30 platser och det var tio sökanden per plats.


UPPFÖLJNING BEDÖMNING AV 
UTBILDNINGSKVALITET
Med anledning av Universitetskanslerämbetets utvärdering 


av LTHs utbildningar, har ett antal större kvalitetsåtgärder ge-


nomförts. Förändringar har skett, både i kurser och program. 


Bland annat har moment i skriftlig och muntlig kommunika-


tion i utbildningen analyserats och förbättringar genomförts 


i flera program. Dessutom har processen för examensarbeten 


förändrats med syfte att fler examensarbeten ska nå mycket 


hög kvalitet.


INTERNATIONALISERING OCH STIPENDIER
LTH har länge verkat för att så många som möjligt ska förläg-


ga en del av sin utbildning utomlands. Idag finns utbytesavtal 


med 160 universitet, inklusive de flesta högt rankade tekniska 


universiteten i världen och i respektive region. I år hade 28 


procent av LTH:s studenter som tog examen tillbringat minst 


tre månader utomlands för studier eller praktik. Det är högst 


i Sverige. Studenterna vid fakulteten anser sig studera i en 


internationell miljö och många väljer LTH för möjligheten att 


studera utomlands.


Det finns också ett stort intresse från internationella studenter 


att söka sig till LTH. Efter ett medvetet arbete under lång 


tid för att minska antalet inkommande utbytesstudenter från 


universitet som inte attraherar LTH:s studenter råder idag i 


stort sett balans mellan in- och utresande studenter.


Intresset för de internationella masterprogrammen fortsätter 


att öka.  LTH har också varit framgångsrikt i utbytet med 


det omfattande brasilianska programmet Science without 


Borders. I år kom strax över 90 studenter till Sverige, varav 


28 till universitetet och 22 av dessa till LTH. 


MEDARBETARSKAP, LEDARSKAP, LÄRANDE
Vid LTH baseras det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet 


på en medveten och genomtänkt strategi som består av olika 


insatser för att stödja och utveckla det pedagogiska samtalet 


vid fakulteten. Kärnan utgörs av de högskolepedagogiska 


kurserna som omfattar mer än 600 deltagarveckor per år. 


Kontinuerliga utvärderingar visar att kurserna i hög grad 


bidrar till att uppfylla strategin. Utvecklingen underbyggs 


även av forskning inom forskarutbildningsämnet Pedagogisk 


utveckling inom teknikvetenskap eller Engineering Education 


och under 2014 har de två första doktoranderna disputerat. 


En gästprofessor från Open University har engagerats för 


att stödja verksamheten. LTH:s arbete uppmärksammas och 


används också på nationell och internationell nivå. Pågående 


och kommande samarbeten omfattar bland annat ett Fel-


lowship vid University of Ulster, ett avtal om konsultarbete 


vid Universitets- och högskolerådet i Oslo, samt en utbildning 


på nationell nivå för akademiska ledare i Sydafrika. I Danmark 


pågår ett omfattande reformarbete inom högre utbildning 


och LTH:s pedagogiska utveckling används som en central 


inspirationskälla.
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Figur 2.19 LTH:s intäkter (mnkr) Figur 2.20 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Vetenskapsrådet 133,6


Statens energimyndighet 97,4


EU 85,2


Vinnova 61,2


Formas 45,1
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2.7 Medicinska fakulteten
Tack vare medicinsk och hälsovetenskaplig forskning kan vi idag förebygga och behandla 
sjukdomar och reparera skador hos patienter som stod utan hopp för några år sedan. Men 
den medicinska utvecklingen ställer oss inför nya etiska frågeställningar. Exempelvis, ska 
vi rädda liv till varje pris? 


Finns det situationer då vi inte bör starta ett hjärta vid plötsligt 


hjärtstopp, trots att vi med dagens medicinska utrustning kan 


göra det? Frågan ställdes vid fakultetens årliga populärveten-


skapliga arrangemang Forskningens dag. En dag som visade 


vikten av tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt samarbete. 


Frågan om hur vi bäst räddar personer som drabbas av plöts-


ligt hjärtstopp och hjälper dem och deras anhöriga tillbaka till 


ett fungerande liv, engagerar etiker, kardiologer, patologer, 


neurologer och arbetsterapeuter.


KOMPLEXA HÄLSOPROBLEM KRÄVER OLIKA 
KOMPETENSER
Fakultetens forskning kan grovt delas in i grundforskning, 


klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. För att 


kunna lösa framtida komplexa hälsoproblem krävs en ökad 


samverkan mellan dessa forskningsområden och mer omfat-


tande integrering av fakultetens utbildningsprogram.


Att stärka denna samverkan är ett av huvudmålen i fakulte-


tens strategiska plan. Med avstamp i denna har fakulteten 


under året arbetat med en forskningsstrategi där institutioner, 


strategiska forskningsområden samt forskningsinfrastrukturer 


inbjudits att beskriva hur de arbetar för att uppnå de uppsatta 


målen. Fakulteten har under året inrättat både ett internt 


vetenskapligt råd och en forsknings- och infrastrukturnämnd 


för att angripa forsknings- och infrastrukturfrågor med fakul-


tetens strategiska plan som utgångspunkt.


Ett sätt att underlätta samverkan är det framtida medicinska 


och hälsovetenskapliga kunskapscentrum, under projektnam-


net Forum Medicum, som fakulteten just nu planerar i Lund. 


Under 2014 har visionerna omsatts i en konceptkatalog som 


kommer att ligga till grund för utformningen.


Medicinska fakulteten har redan flera framstående enheter 


för medicinska bilder, bioimaging. Tillsammans med natur-


vetare och teknologer kraftsamlar fakulteten nu för att lyfta 


området ytterligare med nya plattformar för bioimagning och 


inte minst bryta helt ny mark i ett framtida medicinskt strålrör 


på MAX IV-laboratoriet, kallat MedMAX.  


HAND I HAND MED UNIVERSITETSSJUKVÅRDEN
Medicinska fakulteten bidrar tillsammans med hälso- och 


sjukvården till ökad kunskap med hög relevans för människors 


hälsa. Under året har insatser gjorts för att på ledningsnivå 


stärka denna samverkan. Dels genom ett formellt samarbets-


organ med Region Skåne, Lunds universitet och Malmö hög-


skola, dels genom akademiska representanter från fakulteten 


som nu finns på alla nivåer i ledningsstrukturen inom Skånes 


universitetssjukvård.


HÄLSOFRÅGORNA HAR INGA STATSGRÄNSER
Vi lever i en global värld där hälsoproblemen väldigt påtagligt 


även är globala. I fakultetens strategiska plan slås det fast 


att globala perspektiv ska genomsyra verksamheten. Ett steg 


på vägen är inrättandet av Certificate of International Merits 


(CIM) där studenterna dokumenterar alla former av interna-


tionella aktiviteter vilket ger dem en chans att reflektera över 


det globala perspektivet i sin kommande yrkesroll. CIM finns 


redan vid flera framstående universitet runt om i världen, 


men i Sverige är Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 


först ut.


Under året har fakulteten satt strålkastarljuset på samarbe-


ten med länder i Afrika. I oktober reste en delegation från 


fakultetsledningen till Uganda och Etiopien där enskilda 


forskargrupper inom fakulteten har etablerat välfungerande 
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Figur 2.21 Medicinska fakultetens utbildningsprofil Figur 2.22 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 2 907 2 778 2 802 2 809 2 750


- Kvinnor/män (%) 67/33 66/34 66/34 66/34 65/35


Forskarstuderande (HTE) 445 463 510 540 531


- Kvinnor/män (%) 62/38 60/40 61/39 59/41 57/43


Personal (HTE) 1 128 1 304 1 424 1 560 1 578


- Kvinnor/män (%) 63/37 63/37 64/36 61/39 60/40


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


1 752 1 912 2 066 2 206 2 299
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samarbeten med lokala aktörer inom bland annat hiv-forsk-


ning och folkhälsa. Syftet med resan var att hitta ytterligare 


möjligheter till samarbeten som bygger på befintliga nätverk.


VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG
Fakultetens främsta resurser är medarbetare och studenter. 


Ett gott ledarskap och lärarskap är viktiga förutsättningar för 


ett engagerat och motiverat medarbetarskap. Fakulteten har 


under året genomfört en rad aktiviteter för att sätta dessa frå-


gor på agendan. Till exempel så kallade forumspel för yngre 


forskargruppsledare, ett seminarium om genus och mångfald 


inom utbildningen, introduktion för nyanställda med fokus på 


bland annat fakultetens värdegrund och även riktad informa-


tion till fakultetens nya studenter om just värdegrunden.


För att erbjuda bättre förutsättningar för alla medarbetare, 


oavsett bakgrund och svenskkunskaper, har ett arbete med 


att utveckla fakultetens interna kommunikation genomförts. 


Fakulteten har även beslutat att göra en omstart av fakul-


tetens pedagogiska akademi dit alla lärare med hög grad 


av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning 


och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om 


medlemskap. Det övergripande syftet med den pedagogiska 


akademin är att öka kvaliteten på utbildningarna och att 


utveckla bedömningen av pedagogisk skicklighet.


VÅRT UTBILDNINGSUTBUD
Medicinska fakulteten har övervägande programutbildningar 


och bara ett mindre antal fristående kurser. De flesta av ut-


bildningarna leder fram till en yrkeslegitimation och innehållet 


i utbildningarna är därför till stor del styrt nationellt. 


På grundnivå har fakulteten åtta utbildningsprogram, arbets-


terapeut-, audionom-, biomedicin-, fysioterapeut-, logoped-, 


läkar-, röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammet. 


Sju av programmen leder fram till en yrkesexamen. De flesta 


av utbildningsprogrammen finns inte på några andra högsko-


lor inom regionen.


På avancerad nivå ger fakulteten i nuläget fyra masterpro-


gram, i biomedicin, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och 


medicinsk vetenskap, ett magisterprogram inom audiologi, 


ett barnmorskeprogram och tio specialistsjuksköterskepro-


gram. Förkunskapskraven till dessa program är en yrkesexa-


men/kandidatexamen inom huvudområdet för programmet. 


Fakulteten erbjuder fristående kompletterande kurser inom 


yrkesområdet hälso- och sjukvård som vänder sig till dem 


som redan har en yrkesexamen. På grund av det begränsade 


utbildningsutrymmet som råder ges i nuläget mycket få fri-


stående kurser.


En övervägande del av utbildningarna är förlagda till campus 


beroende på att de är yrkesutbildningar. Ett par specialistsjuk-


sköterskeutbildningar ges till viss del på distans och några få 


fristående kurser ges helt på distans. 


Det står i Medicinska fakultetens strategiska plan att fakul-


teten ska ha ett brett utbildningsutbud som ska tillgodose 


samhällets behov av kompetent personal inom hälso- och 


sjukvård, universitet och näringsliv genom en mångfald av 


utbildningar inom det medicinska och hälsovetenskapliga om-


rådet. I fakultetens utbildningsnämnder finns ledamöter som 


representerar arbetsgivarna och som är väl insatta i behoven 


av personal inom hälso- och sjukvården, vilka i nuläget är 


stora på grund av omfattande pensionsavgångar.


Söktrycket till fakultetens utbildningar är högt och platserna 


på grundutbildningarna fylls utan problem. Även söktrycket 


till utbildningar på avancerad nivå är högt. Genomström-


ningen på utbildningsprogrammen ligger runt 96 procent.
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Figur 2.23  Medicinska fakultetetens intäkter (mnkr) Figur 2.24 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Vetenskapsrådet 286,0


EU 70,5


Cancerfonden 68,0


Hjärt-Lungfonden 36,2


Region Skåne 32,9
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2.8 Naturvetenskapliga fakulteten
Fakultetens forskningsstrategi och utbudet av våra utbildningar är två aktuella frågor hos 
Naturvetenskapliga fakulteten. Det kollegiala ledarskapet i fakultetsledningen samt ett 
lärarprojekt inom kommunikationsträning är andra värdefulla verksamheter som vi vill 
lyfta fram.


VALFRIHET INOM UTBILDNINGEN
Naturvetenskapliga fakulteten har under det gångna året 


gjort en omfattande analys av utbudet av de utbildningar 


som vi ansvarar för. Fakulteten arbetar för att få in studenter 


på program, men samtidigt är det viktigt att studenterna 


inom naturvetenskaplig utbildning har stora valmöjligheter. 


I stort sett alla programkurser utlyses därför också som fri-


stående kurser. Vidare ges nästan all utbildning på avance-


rad nivå på engelska, liksom stora delar av utbildningen på 


grundnivå. Detta speglar den starkt internationella prägeln 


på fakultetens forskning. Tre av våra program på grundnivå 


ges dessutom helt på engelska, vilket ger en internationell 


miljö på hemmaplan och rustar studenterna för en gränslös 


arbetsmarknad.


I den gjorda analysen av fakultetens utbildningsutbud kon-


stateras att behovet av naturvetare i olika samhällsfunktio-


ner och inom näringslivet är tämligen stabilt och att det kan 


förväntas öka framöver. Exempelvis bedömer Region Skåne 


att behovet kommer att öka kraftigt de kommande åren 


genom tillkomsten av de stora anläggningarna MAX IV och 


senare ESS, där det bland annat kan förväntas en regional 


etablering av företag som bedriver forskning och utveckling 


inom medicin, miljö och teknikområden. Vidare är behovet 


av lärare inom de naturvetenskapliga ämnena och matematik 


i grundskolan och gymnasiet mycket stort och kommer san-


nolikt att öka ytterligare inom en snar framtid.


VOLYM OCH PRIORITERINGAR
Fakultetens analys innehåller också en bedömning av att vårt 


utbildningsuppdrag är för litet i förhållande till fakultetens 


mångfald och storlek. Lägst blev uppdraget år 2009 och 2010 


då det minskade till 1 500 helårsstudenter. Sett under en 


längre period har uppdraget, i helårsstudenter räknat, legat 


på drygt 1 600. På grund av denna situation arbetar fakultets-


ledningen intensivt med att minska överproduktionen genom 


att sänka antalet registrerade helårsstudenter närmare det 


uppdrag som fakulteten för närvarande har. En metod, som är 


ett av styrinstrumenten i fakultetens nya fördelningsmodell, är 


att fakulteten sätter ett tak vad gäller antal antagna studenter 


som institutionerna får ersättning för. Arbetet med att sänka 


antalet registrerade helårsstudenter tar cirka fem år för att 


ge fulla konsekvenser av minskad antagning. 


Varje ämnesområde måste dock ha en viss kritisk massa för 


att överleva som utbildningsämne. Här prioriterar vi program 


och nybörjarkurser före kvälls- och distanskurser. Att skära 


ner utbudet av kvälls-, distans- och bildningskurser är det 


alternativ som ger snabbast effekt och som gör minst skada 


på den totala utbildnings- och forskningsverksamheten.


Av analysen framgår också att fakulteten med ett högre 


utbildningsuppdrag skulle kunna förverkliga det planerade 


gränsöverskridande apotekarprogrammet samt ett mas-


terprogram inom industriell matematik som är av växande 


samhällsrelevans. Även satsningar på fortbildningskurser, ex-


empelvis nät- och distanskurser för lärare, står på önskelistan.
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Figur 2.25 Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprofil Figur 2.26 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 1 896 1 978 2 015 1 982 2 022


- Kvinnor/män (%) 45/55 45/55 47/53 48/52 47/53


Forskarstuderande (HTE) 256 290 313 304 306


- Kvinnor/män (%) 46/54 43/57 41/59 40/60 42/58


Personal (HTE) 680 761 818 901 901


- Kvinnor/män (%) 39/61 40/60 39/61 39/61 38/62


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


803 870 921 985 1 015
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FORSKNING MED BREDD
Fakulteten har under det gångna året även jobbat aktivt 


med sin forskningsstrategiska plan. Fakultetsledningen har 


i nära samarbete med institutionernas prefekter överblickat 


och analyserat forskningsläget inom fakulteten och därefter 


formulerat detta framåtblickande arbete i ord. Den forsk-


ningsstrategiska planen sätter fingret på forskningens för-


väntade utveckling de kommande sex åren och identifierar 


en rad forskningsområden som vi anser är speciellt viktiga för 


oss. Samtidigt betonas i planen att en bredd i forskningen är 


nödvändig, dels för att åstadkomma spetskompetens, dels 


för att möjliggöra högsta kvalitet i vår andra kärnverksamhet, 


nämligen våra utbildningar (såväl på grundnivå som avance-


rad nivå samt forskarutbildningar).


Den forskningsstrategiska planen ringar in en rad viktiga in-


terna förutsättningar för att fakulteten ska uppnå sina forsk-


ningsstrategiska mål. Framgångsrik forskning är exempelvis 


helt beroende av att fakulteten kan attrahera rätt forskare och 


förmå dessa att utveckla hela sin potential i verksamheten. 


En kreativ miljö, platt organisation och moderna laboratorier 


är några nyckelord i sammanhanget. Forskningsinfrastruktur 


är en aspekt som lyfts fram i fakultetens plan; modern na-


turvetenskaplig forskning blir allt mer beroende av tillgången 


till avancerad, dyr utrustning. Det är också skälet till att fa-


kulteten sedan flera år avsätter 20 miljoner kronor per år till 


forskningsinfrastruktur, pengar som de egna forskarna får 


ansöka om i konkurrens. Fakultetens forskningsstrategiska 


plan understryker också värdet av nyfikenhetsdriven forsk-


ning, som till varje pris måste värnas – tillämpningar byg-


ger alltid på kunskap som genereras av den grundläggande 


forskningen.


KOLLEGIALT LEDARSKAP
Arbetet med den forskningsstrategiska planen är ett konkret 


exempel på det kollegiala ledarskap som präglar fakulteten. 


Eftersom just ledarskap är ett av temaorden i denna årsre-


dovisning vill vi gärna lägga några rader på att berätta om 


det ledningsråd som framgångsrikt har funnits vid fakulteten 


under många år. Tack vare ledningsrådet kan vår dekan leda 


fakultetens verksamhet i nära samarbete med institutionerna. 


I ledningsrådet ingår samtliga prefekter från fakultetens insti-


tutioner. Rådet träffas varannan vecka och ägnar dessutom 


regelbundet en heldag åt mer omfattande frågor. Detta kol-


legiala ledarskap skapar en värdefull dialog och förankring 


kring de beslut som fakultetens dekan fattar. 


Ett annat av temaorden i denna årsredovisning är lärar-


skap. Här vill vi gärna lyfta fram ett inspirerande exempel 


på aktuella projekt vid fakulteten. Projektet Kommunikation 


i naturvetenskaplig utbildning (KomNU) syftar till att göra 


våra naturvetarstudenter skickliga på att kommunicera sina 


kunskaper. Projektets kärna är en högskolepedagogisk kurs 


för fakultetens lärare om hur kommunikationsträning kan in-


tegreras i ämnesutbildningen. Under 2013–2014 har drygt 70 


lärare deltagit i kursen och tillsammans utvecklat 36 kommu-


nikationsmoment. En rapport över dessa kommunikationsmo-


ment, och en analys av deras effekter på studenters färdighet 


och förståelse, kommer att redovisas under våren 2015.


Inspirerade av allt detta väljer vi även i år att avsluta fakulte-


tens redovisningsodyssé med att låta en av våra forsknings-


nyheter sammansmälta med lyrikens värld, i en naturveten-


skaplig haiku:


Sommarens solljus
fick protoner att skydda
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Figur 2.27 Naturvetenskapliga fakultetetens intäkter (mnkr) Figur 2.28 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Vetenskapsrådet 185,0


EU 42,6


Formas 25,8


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 17,0


Stiftelsen för Strategisk Forskning 9,6
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2.9. Samhällsvetenskapliga fakulteten
De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste lösas genom sam-
hälleliga processer. Vid Lunds universitets samhällsvetenskapliga fakultet bedrivs både 
forskning och utbildning som bidrar till dessa lösningar. Ett arbete som ställer höga krav 
på ledare, lärare och medarbetare inom fakultetens alla verksamhetstyper.


Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar för att främja en 


organisationskultur i vilken forskning, undervisning och stöd-


verksamhet värderas med samma omsorg och systematik. 


Sedan 2011 finns en pedagogisk akademi vid fakulteten där 


40 verksamma lärare har fått utnämningen excellent eller me-


riterad lärare. Akademin arbetar både med att granska och ge 


erkännande av pedagogisk kompetens hos enskilda lärare och 


med att på olika sätt stödja fakultetens lärare i att utveckla 


sin pedagogiska skicklighet i undervisning, utvecklingsarbete 


och ledarskap. 


Under 2014 har kvalitetsutveckling av studierektorernas 


ansvar och roller varit i fokus. Fakulteten har utvecklat och 


genomfört en studierektorsutbildning som nu ges för andra 


gången och som även kan spridas till andra fakulteter. Fakul-


teten arbetar också systematiskt med kompetensutveckling 


och kompetensspridning inom utbildningsadministrationen.


FAKULTETENS NYA FORSKNINGSSTRATEGI
De övergripande målsättningarna i fakultetens nya forsk-


ningsstrategi understryker vår dubbla forskningsuppgift som 


är att bedriva grundläggande och nyfikenhetsdriven forsk-


ning samt att skapa och sprida kunskap som bidrar till hållbar 


samhällsutveckling och lösning av samhällsproblem. 


En effektiv forskningsstrategi behöver en långsiktig planering 


och prioritering utan att förhindra olika discipliners frihet och 


individuella forskares val. Det är samtidigt alla medarbetares 


ansvar att utveckla en forskningskultur som präglas av en 


öppen och dynamisk forskningsmiljö i kommunikation med 


andra vetenskapsområden och externa användare – både 


nationellt och internationellt.


Fakultetens akademiska ledarskap har en nyckelroll i detta 


sammanhang. Det gäller bland annat att skapa förutsättning-


ar för utbyte av kunskap inom och mellan institutioner och 


fakulteter – liksom åtgärder för att organisera stöd för forsk-


ningsansökningar och publiceringar. Balans mellan undervis-


ning och forskning, delaktighet för juniora forskare samt 


synliggörande av akademiska roller, normer och värderingar 


är andra aspekter av strategin där fakultetens akademiska 


ledare spelar en betydelsefull roll.


ETT OMFATTANDE UTBILDNINGSUTBUD 
Fakulteten erbjuder 14 kandidatprogram och 12 master-


program samt ett stort antal fristående kurser. Utöver det 


ges även tre yrkesutbildningar: psykolog-, socionom- och 


psykoterapeutprogrammen. Under en femårsperiod har ut-


bildningsutbudet genomgått en omorganisation, vilket lett 


till att en stor del av utbildningen på grundnivå idag ges i 


programform. Ett högt söktryck på programmen visar att 


detta svarar mot studenternas efterfrågan. 


De flesta av fakultetens program erbjuder praktikkurser som 


en del av utbildningen, vilket underlättar studenternas etable-


ring på arbetsmarknaden. Praktikkurserna bidrar även till att 


bygga kontaktnät och fånga upp behov på arbetsmarknaden. 


Sedan några år samarbetar fakulteten med Lunds samhällsve-


tarkår kring karriär- och arbetslivsfrågor. Fakultetens arbets-


livskoordinator förstärker och utvecklar institutionernas ar-


betslivsaktiviteter och erbjuder stöd till fakultetens studenter. 


Fakultetens nya strategi för utbildning på grundnivå och avan-


cerad nivå 2015-2020 ger inriktning för fortsatt utvecklings- 


och kvalitetsarbete. Arbetet organiseras genom strategier för 


utbildningskvalitet, utbildningsutbud, internationalisering och 


god pedagogisk standard. 
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Figur 2.29 Samhällsvetenskapliga fakultetens 


utbildningsprofil


Figur 2.30 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 5 946 5 956 6 025 5 807 5 801


- Kvinnor/män (%) 69/31 69/31 69/31 71/29 71/29


Forskarstuderande (HTE) 131 139 147 137 130


- Kvinnor/män (%) 57/43 57/43 56/44 56/44 60/40


Personal (HTE) 463 513 548 537 564


- Kvinnor/män (%) 55/45 57/43 56/44 57/43 57/43


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


469 505 537 545 564
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SAMHÄLLSVETENSKAPEN 50 ÅR OCH FRAMÅT
I takt med att universitetens verksamhet omfattar en allt stör-


re del av landets unga och en allt större del av statsbudgeten 


ställs inte bara ökade krav på den forskning och utbildning vi 


bedriver. Lärosätena ska också på ett mer påtagligt sätt ge-


nerera utveckling av ekonomi, välfärd, Sveriges internationella 


position och inte minst bidra till innovation och kunskapsöver-


föring till verksamheter utanför universiteten. Detta delvis nya 


landskap ställer naturligtvis krav på hur fakulteten bedriver 


sin verksamhet. Att stanna upp för att överblicka vart vi är 


på väg passar särskilt bra just nu då de samhällsvetenskapliga 


fakulteterna i landet har 50 års jubileum – något Samhällsve-


tenskapliga fakulteten vid Lunds universitet uppmärksammar 


med en rad arrangemang för medarbetare, studenter och 


allmänhet under 2014-2015.
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Figur 2.31  Samhällsvetenskapliga fakultetetens intäkter 


(mnkr)


Figur 2.32 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Vetenskapsrådet 21,4


Forte 11,9


Formas 10,5


EU 7,2


Riksbankens jubileumsfond 6,7
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2.10 Universitetets särskilda verksamheter
Stora globala och regionala utmaningar – såsom hälsa, miljö, hållbar utveckling, migration 
och regionala konflikter – ställer ökade krav på att kunna förstå och förklara vår värld för 
att kunna förbättra den. De utmaningar samhället står inför är komplexa och den forsk-
ning och utbildning som krävs för att möta dessa utmaningar behöver i stor utsträckning 
vara gränsöverskridande och internationella. 


Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en platt-


form för gränsöverskridande verksamheter som komplette-


rar de traditionella disciplinerna samt de tvärvetenskapliga 


projekt och centrumbildningar som finns inom och mellan 


fakulteterna vid Lunds universitet. Inom USV bedrivs gränsö-


verskridande forskning och utbildning på olika sätt. Inom 


USV finns idag flertalet specialsatsningar i form av Vinn Ex-


cellence Center, Strategiska forskningsområden, Linnémiljöer, 


verksamheter inrättade genom särskilda regeringsbeslut och 


universitetsstrategiska satsningar. Vid USV finns också fyra 


masterprogram vars koppling till de starka forskningsmiljö-


erna är påtaglig.


Sedan 2012 finns en styrelse för USV och styrelsens arbete 


har under de gångna tre åren intensifierats.  Styrelsen är sam-


mansatt av representanter från verksamheterna, fakulteterna, 


externa representanter och studenter. Under 2014 har styrel-


sen sammanträtt vid fyra tillfällen. 


STRATEGISK PLAN FÖR FORSKNING
Styrelsen för USV fick i april 2013 i uppdrag att, med be-


aktande av universitetets övergripande strategi, utarbeta en 


strategisk plan för sin forskningsverksamhet. Som ett led i 


detta arbete har USV:s verksamheter under 2013 och 2014 


arbetat med självvärderingar av sina verksamheter inklusive 


SWOT-analyser, för att identifiera styrkor och svagheter samt 


vilket stöd som behövs för att utveckla och förbättra verk-


samheterna. Självvärderingarna, som ofta har skett med hjälp 


av externa bedömare, har legat till grund för utarbetandet av 


USV:s strategiska plan för forskning. 


Av självvärderingarna framkommer att USV:s verksamheters 


styrkor ligger väl i linje med Lunds universitets övergripande 


strategier. USV:s fokus på gränsöverskridande, samhälleligt 


relevant forskning, globala och regionala utmaningar samt 


nära samarbete med aktörer utanför universitetet utgör en 


stor tillgång för universitet och speglar universitetets vision. 


USV:s strategiska plan för forskning lägger en grund för att 


utveckla gränsöverskridande forskning vid USV på lång och 


kort sikt och ansluter till Lunds universitets strategiska plan. 


USV:s vision är att vara en plattform för gränsöverskridande 


forskning vid ett universitet i världsklass som förstår, förklarar 


och förbättrar vår värld och människors villkor.


Den strategiska planen för forskning avhandlar de fyra stra-


tegierna gränsöverskridande samverkan; internationalisering; 


kvalitetsutveckling; ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. 


För samtliga strategier har verksamheterna i sina självvärde-


ringar analyserat hur man arbetar med dessa idag och vad 


som skulle kunna förbättras eller förstärkas. Ett antal mål har 


formulerats kopplat till varje strategi.


LEDARSKAP, LÄRARSKAP OCH MEDARBETARSKAP
USV:s strategiska plan för forskning viker ett stycke åt stra-


tegin ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. Ett antal mål 


har formulerats i planen:


USV ska utveckla möjligheten att med sina erfarenheter 


från tvärvetenskaplig utbildning fungera som en resurs och 
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Figur 2.33 USV:s utbildningsprofil Figur 2.34 Nyckeltal


2010 2011 2012 2013 2014


Helårsstudenter 288 315 294 302 295


- Kvinnor/män (%) 52/48 52/48 51/49 49/51 51/49


Forskarstuderande (HTE) 45 36 27 22 17


- Kvinnor/män (%) 70/30 69/31 66/34 66/34 61/39


Personal (HTE) 102 121 130 136 134


- Kvinnor/män (%) 54/46 54/46 54/46 55/45 54/46


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


202 195 207 212 200
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kunskapsbank för Lunds universitet som helhet. Flera verk-


samheter inom USV har lång erfarenhet av tvärvetenskaplig 


utbildning och forskning och de arbetar proaktivt för att 


skapa och vidareutveckla internationella lärandemiljöer samt 


stödja mastersstudenterna på flera sätt.  En viktig erfarenhet 


från flera verksamheter är att ”arbeta ihop” studentgruppen, 


både kunskapsmässigt och socialt, och att detta ska starta så 


tidigt som möjligt, gärna redan innan kursstart. Några av de 


sätt som används inom USV som har visat sig framgångsrika 


för såväl tvärvetenskapliga som internationella lärandemiljöer 


är exempelvis att underlätta för studenter och doktorander 


med olika bakgrund att arbeta tillsammans så att de lär av 


varandra. 


USV vill att Lunds universitet ser över möjligheterna att införa 


strukturer, processer för kvalitetssäkring, karriärvägar och 


meriteringssystem som är anpassade för tvärvetenskapliga 


och fakultetsöverskridande doktorandprojekt. Inom USV är 


forskarnas avhandlingsarbete tvärvetenskapligt, i vissa verk-


samheter arbetar exempelvis doktorander och handledare 


från olika fakulteter i tandemprojekt kring respektive dokto-


rand. Denna form av arbetssätt har inneburit en förbättrad 


kunskapsöverföring avseende forskningstekniker men också 


påtagligt förbättrat forskningssamarbete inom ramen för 


respektive avhandling.  Trots goda resultat är det tydligt att 


strukturer, processer för kvalitetssäkring, karriärsmöjligheter 


och meriteringssystem är dåligt utvecklade för att främja 


doktorander i fakultetsöverskridande projekt vilket hämmar 


fakultetsöverskridande forskning.


USV arbetar för att möten hålls på engelska om inte samt-


liga närvarande behärskar svenska samt att dokument skrivs 


på engelska och att nödvändiga styrdokument översätts till 


svenska. I internationella miljöer är ofta engelska arbetssprå-


ket, så även vid flera av verksamheterna vid USV. Inom vissa 


verksamheter finns det upp till 15 olika nationaliteter och 


färre än hälften av personalstyrkan behärskar svenska. 


VID USV FINNS FÖLJANDE VERKSAMHETER:
• Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)


• Centrum för Öresundsstudier


• Centrum för Mellanösternstudier


• Centrum för växtforskning / Plant Link


• Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier 


• Centrum för samhällets resiliens 


• Centre for Innovation, Research and Competence in the 


Learning Economy (CIRCLE)


• Functional Food Science Centre (FFSC), och Anti Diabetic 


Food Science Center (AFC)


• International Institute for Industrial Environmental Econo-


mics at Lund University (IIIEE)


• Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)


• Pufendorfinstitutet


• Nätverk för Sydasienstudier (SASNET)
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Figur 2.35 USV:s intäkter (mnkr) Figur 2.36 Största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Formas 16,5


Vetenskapsrådet 12,0


Vinnova 7,5


Statens energimyndighet 7,3


EU 5,3
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2.11 MAX IV
MAX IV kommer att invigas 2016 och innehåller då världens främsta synkrotronljuskälla. 
Fullt utbyggd kommer anläggningen årligen ta emot drygt 2 000 användare från Sverige 
och övriga världen för forskningsexperiment inom bland annat medicin, materialvetenskap 
och miljöforskning.


FINANSIERING 
MAX IV-laboratoriet beviljades i slutet av 2013 driftanslag för 


perioden fram till och med 2018 samt anslag för utbyggnad 


av strålrör i enlighet med den tidigare inskickade ansökan. 


Vetenskapsrådet (VR) anslog då 1,39 miljarder kronor och 


Lunds universitet 250 miljoner kronor i driftsbidrag för denna 


tidsperiod. Utöver detta anslog Vetenskapsrådet 250 miljoner 


kronor till strålrörsutbyggnad. De sju första strålrören vid MAX 


IV finansieras sedan tidigare av Knut och Alice Wallenbergs 


stiftelse (KAW) och av tolv svenska universitet. Ett åttonde 


strålrör har tillkommit genom finansiering från Estland och 


Finland, finansiering från KAW möjliggör överflyttning av ett 


nionde strålrör från MAX II till MAX IV och slutligen ger VR:s 


anslag för strålrörsuppbyggnad finansiering till ytterligare fyra 


strålrör vid MAX IV. Totalt ryms 26–27 strålrör runt lagrings-


ringarna. Under året har förhandlingar förts med olika använ-


dargrupper och med potentiella finansiärer, både offentliga 


och privata, i syfte att fortsätta strålrörsutbyggnaden. Den 


16 december undertecknades ett Memorandum of Interest 


mellan å ena sidan Lunds universit och MAX IV-laboratoriet 


och å andra sidan danska universitetet, regioner och företag 


i syfte att finansiera och bygga ett strålrör. 


BYGGNADERNA
Anläggningen består av ett 20-tal huskroppar med totalt 


cirka 50 000 kvm golvyta. Byggandet av huskropparna 


ligger ungefär tre månader före plan vilket innebär att an-


läggningen kommer att vara i stort sett färdigställd innan 


årsskiftet. Därefter återstår injusteringsarbete fram till 1 juni 


2015 då byggentreprenören lämnar. Tack vare detta har också 


byggkostnaden kunnat hållas nere och kommer att landa 


strax under 2 miljarder kronor istället för de budgeterade 


2,2 miljarderna. Fastighetsprojektet har sysselsatt cirka 500 


heltidstjänster fördelat på ungefär 1 500 personer. På inner-


gården, 16 000 kvm stor, har planteringen av Linnés Labyrint 


påbörjats, ett projekt som görs i samarbete med SLU Alnarp.


ACCELERATORN 
MAX IV kommer att bestå av en linjär accelerator (linac) 


och två lagringsringar, 3 GeV-ringen samt 1,5 GeV-ringen. 


Driftsättning av linacen är i full gång och ett par milstolpar 


har passerats. Elektroner har transporterats genom den för-


sta bunchkompressorn (en del av linacen som formar jämna 


och täta elektronknippen) och i slutet av november lyckades 


linac-gruppen accelerera elektroner till energinivån 1 GeV. 


Det är en tredjedel av den energinivå som krävs för att leda 


in elektronerna i den stora lagringsringen. Montering och 


installation av de så kallade ”multi-bend achromats” (de 


olika magneter som styr och formar elektronpulserna) till 3 


GeV-lagringsringen påbörjades i oktober och kommer att 


fortsätta under första halvåret 2015. Det är i denna del av 


anläggningen som det unikt intensiva röntgenljuset kommer 


att skapas och sedan ledas vidare till strålrören.


STRÅLRÖREN 
Strålröret är den konstruktion som leder och filtrerar ljuset 


som skapas i lagringsringen ut till experimentstationen där 


forskaren monterar det prov som ska belysas med ljuset. Ar-
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betet med de åtta första strålrören fortgår enligt plan. Under 


hösten har installation av optikhytter och kontrollrum på-


börjats för strålrören vid 3 GeV-ringen och två är nu färdiga. 


Strålröret FemtoMAX är det som ligger närmast att bli helt 


färdigbyggt och just nu pågår installation av optiken. Nästa 


fas innebär uppbyggnad av två strålrör samt flytt av utrustning 


för tre strålrör från Ole Römers väg till den nya anläggningen. 


För närvarande pågår också projektplaneringsarbete, arbete 


med detaljerade designrapporter, diskussioner om tekniska 


lösningar med expertpaneler samt nyrekryteringar. 


UTVECKLINGEN FRAMÅT
De tre lagringsringarna vid den nuvarande anläggningen på 


Ole Römers väg kommer att tas ur bruk i slutet av 2015 men 


används ännu av forskarsamhället. Under 2014 har över 1000 


forskare från såväl Sverige som resten av världen besökt labo-


ratoriet. De första Nordic X-Ray Science Days gick av stapeln 


i slutet av september och lockar deltagare från Norge, Dan-


mark och Finland men även från de baltiska staterna, England, 


Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien. Det tre dagar långa 


evenemanget syftar till att involvera en större användargrupp 


och därmed bredda användningen av synkrotronljus som ett 


verktyg inom Life Science och avancerad materialforskning. 


Den 1 januari tillträdde Tomas Lundqvist som Life Science 


Director och under året har åtskilliga aktiviteter genomförts 


i syfte att försöka realisera och synliggöra den potential som 


MAX IV har för att stödja Life Sciences. Ett mycket intressant 


projekt är det ännu inte fullt finansierade MedMAX-strålröret 


som utvecklas i nära samarbete med bland andra Medicin-


ska fakulteten. Under året har Protein Science Facility – Lund 


skapats där Lunds universitet, ESS och MAX IV-laboratoriet 


kommer att samarbeta kring provframtagning för de strålrör 


som stödjer strukturbiologi och protein vetenskaper. Facilite-


ten har även av Lunds universitet nominerats att bli en satellit 


till SciLifeLab då det kan utgöra en naturlig länk in till MAX 


IV och ESS för många Life Science-forskare. 


Under året har också ett allt bredare nätverk mellan industri 


och anläggning skapats. Allt i syfte att hos svensk industri öka 


kunskapen om vad som kommer att kunna erbjudas vid labo-


ratoriet. Förutom MAX IV Industrial Network Group (MING) 


har det även bildats ett nätverk av för anläggningen viktiga 


mediatorbolag. Dessa slussar mindre erfarna industrianvän-


dare till anläggningen. Kontakter har även skapats mellan 


MAX IV och de ledande instituten, till exempel SP Sveriges 


Tekniska Forskningsinstitut och Swerea Swedish Research. 


Vidare har de industrinära forskningscentra som finns vid 


bland annat Chalmers och KTH identifierats som viktiga 


partners. Ett av dessa står för ett av de mest lovande initiati-


ven när det gäller industrikopplade investeringar vid MAX IV, 


Wallenberg Wood Science Center vid KTH, som signalerat att 


man vill investera i ett strålrör för att säkra att deras forskare 


kan göra experiment vid anläggningen. Det stora intresset 


från andra forskningsanläggningar, organisationer, företag 


och kompetenta forskare från hela världen visar att framtiden 


för MAX IV-laboratoriet är mycket ljus.
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2.12 Kultur- och museiverksamheterna
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM), det vill säga Botaniska 
trädgården, Lunds universitets historiska museum, Odeum och Skissernas museum, har 
en vision att Lunds universitet ska vara ett kulturbärande universitet i världsklass med 
ett dynamiskt och mångfaldigt kulturliv. 


Strategier för att nå dit och aktivt arbeta med kvalitetsutveck-


ling för verksamheterna finns formulerade i en gemensam 


strategisk plan. Målsättningen är att Lunds universitet ska 


tydliggöra och utveckla sin roll som kulturbärande universitet. 


För att uppnå vision och mål har tre strategier valts: förbätt-


rad infrastruktur, ökad synlighet och ökad samverkan. Två av 


strategierna beskrivs närmare här.


ÖKAD SYNLIGHET 
Arbetet med att synliggöra kultur- och museiverksamheterna 


har under 2014 varit intensivt. En projektledare har arbetet 


för att öka synligheten för verksamheterna inom och utom 


universitetet. Arbetet har bedrivits i samarbete med kom-


munikatörer och föreståndare vid LUKOM-verksamheterna, 


aktörer inom universitetet och med externa aktörer. Resul-


tatet har blivit gemensamma marknadsföringsprodukter, 


gemensamma annonser och program, samverkan med kon-


ferens- och representation vid universitetet, ett nätverk för 


kommunikationsansvariga inom LUKOM samt en marknads- 


och kommunikationsplan. 


Aktiviteter för att öka synligheten pågår ständigt 
inom verksamheterna: 
• Skissernas museum har under 2014 påbörjat projektet  


Digitalisering och tillgängliggörande av museets sam-


lingar. Projektet syftar till att öka tillgängligheten till 


Skissernas museums unika samling av skisser till offentlig 


konst från hela världen. Genom digitalisering kommer 


samlingen att bli tillgänglig och synliggjord i ett nationellt 


och internationellt forskningssammanhang. 


• I juni genomfördes en resa till USA och ett antal läro-


säten i Kalifornien. Tre LUKOM-verksamheter deltog.  


Deras uppdrag var att marknadsföra Lunds universitet 


och kultur- och museiverksamheterna samt att delta vid 


alumnievent. Akademiska kapellet och Akademiska kören 


genomförde flera konserter under resan.


• En händelse som uppmärksammades stort under hösten 


2014 var när Historiska museet öppnade graven där Peder 


Winstrup, Lundabiskopen som 1658 övertalade Karl X 


Gustav att starta ett universitet i Lund, vilar. Öppnandet 


av graven utgör en möjlighet för ett tvärvetenskapligt 


forskningsprojekt som kan förena flera av universitetets 


discipliner.  Nu planeras för kommande utställning, po-


pulärvetenskaplig bok och föresläsningsserie. 


ÖKAD SAMVERKAN
En viktig del av samverkan inom universitetet är möjlighe-


ten för studenter att göra praktik vid någon av kultur- och 


museiverksamheterna. Att erbjuda praktikplatser utgör ett 


led i en samverkan mellan LUKOM-verksamheterna och 


relevanta institutioner. I syfte att utreda praktikens kvalitet 


tillsatte LUKOM-styrelsen ett projekt. Frågor som utretts i 


projektet var praktikens kvalitet, kontinuitet och vilka som är 


de nödvändiga resurserna för att bedriva praktikverksamhet. 


En kartläggning över vilka institutioner studenterna kommer 


från samt hur samarbetet mellan verksamheterna och insti-


tutionerna ser ut ingick i projektet.  Utredningen visade att 


berörda studenter och institutioner är positivt inställda till 


praktik inom LUKOM som en del i utbildningen. De studenter 


som har gjort praktik inom LUKOM har en positiv upplevelse 


av sin praktikperiod och det finns en uppfattning om att 


praktiken håller en hög nivå.


Utredaren lämnade vissa rekommendationer avseende prak-


tikhanteringen. LUKOM-styrelsen har beslutat att dessa re-


kommendationer ska hanteras i ett fortsättningsprojekt som 


kommer att bedrivas under våren 2015.


Samverkan inom och utom universitet ingår som en naturlig 


del i verksamheternas dagliga aktiviteter, till exempel: 


• Lund International Conducting Academy genomfördes 


vid Odeum i oktober i samverkan med Sveriges radios 


Kammarkör, Crafoordska stiftelsen och Körcentrum Syd.


• Botaniska trädgårdens samverkan med Lunds kommun 


har bekräftats och stärkts under 2014. En del av detta 


var kommunens beslut att medfinansiera trädgårdens 


verksamhet med 500 000 kronor under 2014. Nu möjlig-


görs ytterligare samverkan mellan Botaniska trädgården 


och Lunds kommun med inriktning på verksamhet för 


skolgrupper och pensionärer.
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2.13 Ämneslärarutbildningen
Sedan hösten 2011 erbjuder Lunds universitet tillsammans med Högskolan Kristianstad 
en gemensam ämneslärarutbildning. En bärande tanke i samarbetet är att lärosätenas 
gemensamma kompetenser bidrar till att skapa en högkvalitativ professionsutbildning 
med tydlig koppling både till forskning och till yrkeslivet. 


I en utbildning som syftar till att ge lärarstudenten hög 


ämneskompetens med tydlig koppling till det professions-


specifika fältet är frågor som lärande, att leda lärande och kol-


legialt lärande återkommande både inom de ämnesspecifika 


och i de utbildningsvetenskapliga kurserna.


Större delen av den undervisande personalen på lärarut-


bildningen har forskarutbildning och flera dessutom egen 


lärarutbildning. För att stärka forsknings- och professions-


anknytningen av undervisningen på den gemensamma lä-


rarutbildningen har Lunds universitet anställt två professorer 


i utbildningsvetenskap. Lärarutbildarna på fältet utgör en 


central del av den samlade lärarkompetensen och innebär 


en möjlighet för studenten att diskutera för yrket relevanta 


frågor i olika typer av skolsammanhang.


Samverkan med skolhuvudmännen sker framför allt inom 


ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Dessutom 


ingår ledamöter från lärarutbildningen, tillsammas med repre-


sentanter från övriga lärarutbildningar inom Lärosäten Syd, 


i det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksam-


heter. Det övergripande syftet med samverkan mellan kom-


munerna och lärosätenas lärarutbildningar är att stärka Skåne 


som utbildningsregion och skapa en gemensam mötesplats 


där strategiska frågor av såväl kort- som långsiktig karaktär 


kan behandlas. 


ÅTERRAPPORTERING
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor som har 


tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska pla-


nera för dimensioneringen av olika examina, inriktningar 


och ämneskombinationer så att dimensioneringen svarar mot 


studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella 


och regionala behov. De överväganden och åtgärder som har 


gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val 


ska redovisas i årsredovisningen.


Ämneslärarutbildning vid Lunds universitet ges dels vid Mu-


sikhögskolan och dels vid den för Högskolan Kristianstad och 


Lunds universitet gemensamma utbildning som huvudsakligen 


är förlagd till Campus Helsingborg. Ämneslärarutbildningen 


i musik vid Musikhögskolan vid Konstnärliga fakulteten om-


fattade 2014 sammanlagt 120 helårsstudenter. Hösten 2014 


registrerades här sammanlagt 155 nya studenter, varav 21 stu-


denter med inriktning mot årskurs 7-9 och 134 studenter med 


inriktning mot gymnasieskolan. Ämneslärarutbildningen, som 


utbildar ämneslärare i många av skolans övriga undervisnings-


ämnen, omfattade sammanlagt 120 helårsstudenter. Hösten 


2014 registrerades 27 studenter med inriktning mot årskurs 


7-9 och 60 studenter med inriktning mot gymnasieskolan.


Dimensioneringen av utbildningen vid Musikhögskolan har 


gjorts utifrån studenternas efterfrågan, behoven i den för-


ändrade gymnasieskolan (GY11), förändringar i grundskolans 


läroplan (LGr11) samt behovet av kompetenta musiklärare 


för musik- och kultursektorn. Efterfrågan på studieplatser är 


större än antalet platser vid utbildningen. Musikhögskolan 


kan inte fullt ut tillgodose de regionala och nationella behov 


som finns av behöriga musiklärare eftersom den nya lärarut-


bildningsreformen har inneburit att färre lärare utbildar sig i 


grundskolan inklusive åk 1-3, samtidigt som kraven skärpts 


i LGr11. 


Dimensioneringen av ämneslärarutbildningen vid Campus 


Helsingborg har gjorts utifrån studenternas efterfrågan och 


arbetsmarknadens behov. Regelbundet möter utbildningsle-


dare huvudmännen för skollagsstyrda verksamheter för att 


diskutera frågor som dimensionering och behov av lärarka-


tegorier. Även om den senaste antagningen visade en något 


större efterfrågan på studieplatser inom vissa ämnen än vad 


som kan erbjudas, kommer det framtida regionala och natio-


nella behovet av lärare inom de naturvetenskapliga ämnena, 


matematik och moderna språk inte att kunna tillgodoses.


Information och vägledning till studenterna både vid Musik-


högskolan och vid Campus Helsingborg tar sin utgångspunkt 


i nationella prognoser ställda i relation till den regionala 


situationen. Studenterna vägleds i sina val av utbildningsad-


ministratörer och utbildningsledare genom utbildningsdagar, 


öppet hus, direktriktad information, hemsida samt studiein-


formation på skolor i regionen.
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3. Utbildning
Utbildning är en av universitetets grundläggande uppgifter. I detta kapitel 
presenteras utvecklingen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå avseende volym. Även viktiga kvalitetshöjande perspektiv som 
kvalitetsarbete, internationalisering, jämställdhet, mångfald och likabehand-
ling samt organiserat studentinflytande redovisas här.
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3.1 Lärarskap och pedagogisk utveckling
Lunds universitet har sedan slutet av 1960-talet erbjudit högskolepedagogiska kurser till de 
lärare som önskat utveckla sitt akademiska lärarskap. Sedan 2002 har kurser motsvarande 
fem veckors heltidsstudier ingått i kraven för att bli anställd som lärare. 


Förutom CED, Center for Educational Development, anordnar 


även MedCUL och Genombrottet på medicinska respektive 


tekniska fakulteten sådan utbildning. Flera fakulteter erbjuder 


även egna kurser. Några fakulteter kräver också att lärare 


ska ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbild-


ning för befordran. Men det viktiga för att vidareutveckla 


det akademiska lärarskapet är inte kurser i sig utan att lärare 


får möjlighet att utöva ett forskande förhållningssätt till sin 


egen undervisning och att deras bidrag till den pedagogiska 


utvecklingen både blir belönade och sprids till andra lärare. 


Större pedagogiska utvecklingsprojekt ges idag resurser 


både från den universitetsgemensamma utbildningsnämnden 


och från flera fakulteter. För spridning av resultat och goda 


exempel anordnas vartannat år en universitetsgemensam 


högskolepedagogisk utvecklingskonferens. Vartannat år 


anordnar vissa fakulteter egna konferenser. Men det handlar 


också om att belöna pedagogisk skicklighet och öppna pe-


dagogiska karriärvägar. I revisionen av anställningsordningen 


som gjordes 2014 har universitetet öppnat möjligheten att 


lägga utomordentlig pedagogisk skicklighet i kombination 


med god vetenskaplig skicklighet som grund för en befordran 


från lektor till professor. På så sätt kan de lärare som idag 


ansöker till någon av de fyra pedagogiska akademier som 


inrättats vid universitetet också se en fortsatt väg fram till en 


framtida professur baserad på pedagogisk skicklighet.


3.2 Organiserat studentinflytande
Det organiserade studentinflytandet spelar en viktig roll för universitetet då det medför 
att studenterna ges ett inflytande på utbildningen. Studenterna bidrar i hög grad till att 
utveckla utbildningen och öka dess kvalitet. Att arbeta med studentinflytande ger också 
den enskilde studenten tillfälle att lära sig ansvar och ledarskap genom praktiskt arbete. 


I arbetsordningen för Lunds universitet har en generös tolk-


ning av högskoleförordningens skrivning om studentinfly-


tande beslutats, studenterna har rätt att utse representanter 


i alla beslutande och beredande organ. Undantag görs endast 


för organ som bedömer enskilda studenters studieprestatio-


ner eller handlägger enskilda personärenden. Studentkårerna 


har status som remissinstans vid alla ärenden som rör utbild-


ningen eller studenternas situation.


År 2014 var 74 procent av universitetets studenter medlem-


mar i någon av studentkårerna. Detta är en ökning med fyra 


procentenheter jämfört med föregående år. Anslutnings-


graden är därmed stabiliserad på en nivå som innebär att 


studentkårerna har möjlighet att företräda samtliga studenter 


vid universitetet.


Universitetet stödjer studentorganisationerna ekonomiskt för 


att garantera att de har resurser att upprätthålla universitetets 


organiserade studentinflytande och studiesociala verksamhe-


ter. För 2014 avsattes totalt 11,5 miljoner kronor, varav 3,1 


miljoner kronor består av ett särskilt anslag för stöd till stu-


dentinflytande från Kammarkollegiet. För att säkra student-


kårernas självständighet, betalas den övervägande delen av 


stödet ut som ett generellt stöd till respektive studentkår att 


disponera fritt. Sammanlagt betalade universitetet ut knappt 


6,8 miljoner kronor till studentkårerna i generella stöd. Dess-


utom lämnar universitetet riktade stöd till olika verksamhe-


ter som bedrivs av studentkårer, nationer och Akademiska 


Föreningen. Detta stöd går både till verksamheter som rör 


studentinflytande och till studiesocial verksamhet.


Studentorganisationerna drivs av studenter, för studenter. De 


utgör därmed en plattform där universitetets studenter kan 


utveckla ansvarstagande och ledarskap. Varje år uppmärk-


sammas studenter som gjort en särskild insats vid universite-


tets rektorsmottagning.
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3.3 Kvalitetsarbete inom utbildningen
Universitetsövergripande frågor rörande kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av ut-
bildning behandlas av den universitetsgemensamma utbildningsnämnden och dess två 
beredande kommittéer för utbildning på forskarnivå och för internationalisering.


Universitetskanslersämbetet har under året avslutat den fyra-


åriga cykeln med nationella kvalitetsutvärderingar av examina 


i och med att beslut har fattats för samtliga examina som 


ingått. De examina som fått omdömet bristande kvalitet 


under 2014 ska dock lämna in uppföljningar av vidtagna åt-


gärder under 2015. För Lunds universitets del har totalt 209 


examina granskats. Av dessa har 20 procent fått omdömet 


mycket hög kvalitet, 62 procent hög kvalitet och 19 procent 


bristande kvalitet. I förhållande till samtliga lärosäten är re-


sultatet positivt. 


Under år 2014 har Universitetskanslersämbetet fattat beslut 


om 55 examina vid Lunds universitet. Av dessa fick tio exa-


mina omdömet mycket hög kvalitet, 27 hög kvalitet och 18 


bristande kvalitet. Under året har samtliga fem examina som 


inlämnat uppföljningar fått omdömet hög kvalitet.


Regeringen har fördelat extra kvalitetsmedel med anledning 


av de utbildningar som har bedömts ha mycket hög kvalitet i 


Universitetskanslerämbetets utvärderingar. För 2014 uppgick 


summan till drygt 35 miljoner kronor. Universitetsstyrelsen 


fördelade 75 procent av dessa medel till fakulteter med 


utbildningar som erhållit omdömet mycket hög kvalitet. De 


resterande 25 procent av medlen har fördelats av den univer-


sitetsgemensamma utbildningsnämnden.


Under året har den universitetsgemensamma utbildnings-


nämnden genomfört en uppföljning av den ettåriga hand-


lingsplanen för kvalitetsarbetet i utbildningen och fattat 


beslut om en verksamhetsplan för åren 2014-2016. Planen 


utgör nämndens uppdragsbeskrivning till universitetets ge-


mensamma stödfunktioner. Den kan även användas som ett 


underlag för fakulteternas interna planerings- och målstyr-


ningsprocesser.


Utvecklingen av MOOCs (Massive Open Online Courses) och 


e -lärandet ses som en viktig strategisk fråga för universitetet, 


bland annat har universitetet uppmärksammat utvecklingen 


i samverkan med League of European Research Universities 


(LERU) och Universitas 21 (U21). En utredning har presenterats 


under året och utifrån denna har förslag till policy och hand-


lingsplan för e-lärande utarbetats som nämnden under nästa 


år kommer att ta ställning till. Universitetets MOOC-projekt 


resulterade i utveckling av tre MOOC-kurser med start i början 


av 2015 och som redan i december hade 35 000 anmälda. 


Universitetet har avsatt särskilda medel för kvalitetsutveck-


ling för perioden 2012-2014 som stöd till olika projekt och 


verksamheter för att få en långsiktig och hållbar utveckling 


mot högre kvalitet. Medlen tillsammans med stimulansme-


del för internationalisering, kvalitetsmedel (25 procent av de 


medel universitetet erhållit enligt regleringsbrev som resultat 


av nationella kvalitetsutvärderingar) och medel för breddad 


rekrytering uppgick till cirka 20 miljoner kronor för år 2014.  


Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har fattat 


beslut rörande ett antal satsningsområden och rambelopp, 


till exempel akademiskt lärarskap, kvalitetssäkrings- och kva-


litetsutvecklingsarbete, e-lärande, akademiskt skrivande samt 


implementering av Trackit. Vidare avsatte nämnden medel 


för äskanden från fakulteterna. Satsningen omfattar cirka 5 


miljoner kronor till sammanlagt nio projekt. Flera av projekten 


hade anknytning till e-lärande och för kvalitetssäkring av olika 


examinationsformer. Under året har nämnden också initierat 


projekt inom ramen för breddad rekrytering och kvalitets-


säkring.


I samarbete med Uppsala universitet har en enkätstudie ge-


nomförts bland alumner med examen på avancerad nivå. En 


särredovisning som omfattar alumner från Lunds universitet 


visar att alumnerna i hög utsträckning är verksamma på ar-


betsmarknaden efter examen och att det stora flertalet är 


nöjda med sin studietid vid Lunds universitet.


Höstterminen 2014 skickades en nybörjarenkät till studenter 


som inte tidigare har studerat vid Lunds universitet. Enkäten 


innehöll frågor om vad man har för förväntningar på sin ut-


bildning och varför man valde att studera vid Lunds universi-


tet. Enkätresultaten är tänkta att vara ett led i universitetets 


arbete med att bibehålla och utveckla utbildningar av hög 


kvalitet.


Universitetet satsade under året på att särskilt stödja utveck-


ling av det akademiska lärarskapet. I januari presenterades 


ett förslag om att ge den högskolepedagogiska verksam-


heten inom de tre pedagogiska utvecklingsenheterna (CED, 


MedCUL och Genombrottet) en akademisk grund genom 


inrättandet av läraranställningar för pedagogiska utvecklare. 


Institutionen för utbildningsvetenskap föreslås få en sam-


manhållande roll i den nya organisationen. Tillsammans med 


Karolinska institutet har universitetet erbjudit en ny kurs för 


lärare, Open Networked Learning. 
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3.4 Internationalisering
Internationalisering är en strategi för att nå högsta kvalitet i utbildning och forskning vid 
Lunds universitet. Internationaliseringsarbetet stärker universitetets konkurrenskraft på 
den nationella och internationella arenan.


I juni besökte en delegation från Lunds universitet Stanford 


och Berkeley. Det mest framträdande intrycket var universite-


tens starka studentfokus. Besöken vid University of Alberta, 


McGill University och University of Toronto i Kanada i oktober 


resulterade i nya avsiktsförklaringar, överenskommelser om 


studentutbyten och fortsatta diskussioner kring ett strategiskt 


samarbete med universitetet i Toronto. Syftet med delega-


tionsresan till Förenade Arabemiraten och Qatar i november 


var att diskutera forskningsområden, till exempel material-


vetenskap, nanoteknik, synkrotronljusforskning, innovation, 


hållbarhet och miljö och inom vilka Lunds universitet har en 


ledande position. 


I juni beviljade STINT Stiftelsen för internationalisering av hö-


gre utbildning och forskning fyra miljoner kronor för projektet 


Swedish Academic Collaboration Forum. Tillsammans med 


Chalmers, KTH och universiteten i Linköping, Stockholm och 


Uppsala kommer Lunds universitet att genomföra ett två år 


långt forskningssamarbetsprojekt med seminarier i Brasilien, 


Indonesien, Kina, Sydkorea och Singapore. 


I april genomförde Lunds universitet tillsammans med Am-


sterdams universitet en International Staff Week för första 


gången med syftet att främja internationalisering på hem-


maplan. Veckan inleddes i Amsterdam och avslutades i Lund.


Under hösten beslutade universitetet om en Afrikastrategi 


som blir vägledande i frågor som rör det framtida arbetet 


med olika partners och projekt i Afrika.


En annan strategi för att främja internationalisering är univer-


sitetets nya språkpolicy vars syfte är att precisera tolkningar 


och klargöra ställningstaganden avseende språkanvändning. 


Universitetets ledord är klarspråk, flerspråkighet och paral-


lellspråkighet, vilket innebär att svenska och engelska ska 


användas jämsides. 


International Student Barometer visar att de internationella 


studenterna överlag är nöjda. Framför allt är man nöjd med 


universitetets mottagande. Däremot finns ett antal förbätt-


ringsområden till exempel information om olika stöd- och 


servicefunktioner samt den sociala integrationen. 


En fördjupad studie av internationella doktorander visar att 


de internationella och svenska doktoranderna till stor del gör 


samma bedömning av forskarutbildningen. Samtidigt efter-


lyser de internationella doktoranderna mer kommunikation 


på engelska och de önskar i högre grad utökade möjligheter 


till institutionstjänstgöring. Introduktionskurser framstår 


som viktiga för alla doktorander, men särskilt viktiga för de 


internationella. 


Lunds universitet tilldelades under året ett nytt Erasmus 


Charter för åren 2014-2020 som möjliggör deltagande i EU:s 


program för utbildningssamarbete i Europa – Erasmus+. Det 


nya programmet ger möjlighet till internationella utbyten, 


strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.


Studentpraktik, lärarmobilitet och personalfortbildning inom 


ramen för Erasmus visar en stadig positiv utveckling vid Lunds 


universitet. Antalet studenter på praktik har fördubblats un-


der de senaste fem åren. Under det senaste läsåret åkte 74 


lärare ut i Europa för att till exempel undervisa, föreläsa eller 


hålla seminarium. Personalfortbildningen inom Erasmus har 


legat på en konstant nivå på 13-14 personer under de senaste 


fem åren. 


Det totala antalet internationella studenter vid universitetet 


ökar med cirka 10 procent jämfört med 2013. Ökning gäl-


ler inresande såväl inom ramen för utbytesavtal som övriga, 


så kallade freemovers. Procentuellt sett är ökningen störst 


bland avgiftsskyldiga studenter, knappt 30 procent. Hösten 


2014 registrerades 418 nya avgiftsstudenter vid universite-


tet, vilket är 158 fler än 2013. En stor del av ökningen kan 


förklaras av ökade medel till stipendier som regeringen har 


avsatt men även av de satsningar som Lunds universitet gör. 


Antal studenter från Afrika har ökat markant. Läs mer om 


studieavgifter och dess inverkan på universitetets verksamhet 


i kapitel 7.1 Studieavgifter för tredjelandsstudenter.


Figur 3.1 Internationell mobilitet (individer)


2010 2011 2012 2013 2014


Utresande utbytesstudenter 997 1 037 1 145 1 164 1 181


 - Kvinnor/män (%) 52/48 58/42 58/42 57/43 54/46


Inresande utbytesstudenter 1 770 1 821 1 947 1 934 2 120


 - Kvinnor/män (%) 53/47 52/48 54/46 55/45 53/47


Inresande utanför utbytesavtal 
(avgiftsbefriade)


4 500 4 200 3 500 3 100 3 300


 - Kvinnor/män (%) 51/49 55/45 54/46 58/42 58/42


Avgiftsstudenter  - 205 433 644 823


 - Kvinnor/män (%)  - 60/40 58/42 55/45 55/45


Universitetet bokför inte studenternas medborgarskap. 
Dessa siffror är därför en uppskattning som baseras på andra uppgifter.
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3.5 Jämställdhet, mångfald och likabehandling
Lunds universitet arbetar målinriktat med att säkra att alla studenter vid universitetet får 
bästa möjliga utbildning och studentstöd oavsett kön, ålder, nationalitet, bakgrund eller 
utbildningsform. 


I universitetets likabehandlingsplan betonas vikten av att alla 


studenter ges samma möjligheter och att en bred och varie-


rad studentgrupp påverkar utbildningens kvalitet positivt. I 


likabehandlingsplanen läggs fokus på information och utbild-


ning, både till anställda och till studenter. Bättre kännedom 


och kunskap om olika människors villkor och företräden ökar 


toleransen. Universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och 


lika villkor har under året genomfört en seminarieserie, LU 


Experience, som har värdegrundsfrågor i fokus och vänder 


sig till både studenter och anställda. 


STÖD TILL STUDENTER
Studenter med en varaktig funktionsnedsättning har möj-


lighet att få pedagogiskt stöd från universitetet, för att så 


långt det är möjligt kunna bedriva studier på lika villkor som 


studenter utan funktionsnedsättning. De kan exempelvis få 


anpassad examination, studieteknisk handledning, anteck-


ningsstöd, inläst kurslitteratur eller en mentor. Studenter som 


misstänker dyslexi kan få en läs- och skrivutredning gjord. 


Antalet studenter som söker pedagogiskt stöd ökar – under 


2014 har antalet studenter ökat från 800 till över 1 000. Att 


allt fler studenter med funktionsnedsättning söker till uni-


versitetet  är positivt och helt i linje med tanken om breddad 


rekrytering. 


Under 2014 har en speciallärare varit placerad 15 procent på 


Campus Helsingborg, vilket varit värdefullt då många studen-


ter med funktionsnedsättning upplever det problematiskt att 


ta sig till Lund för att få studieteknisk handledning eller en 


dyslexiutredning. 


Studieverkstaden vid universitetet har till uppgift att under-


lätta för studenter att fullfölja sina studier och att motverka 


studieavbrott. En viktig princip i detta arbete är att hjälpa 


studenterna utveckla sitt självledarskap. Studieverkstaden ger 


studieteknisk rådgivning, språk- och skrivhandledning samt 


kortare kurser, workshops och föreläsningar i samarbete 


med olika institutioner och Studenthälsan.  Verksamheten 


är öppen för alla studenter, oavsett om de läser på svenska 


eller engelska och oavsett på vilken nivå i sin utbildning de 


befinner sig. 


Under 2014 har Studieverkstaden tillsammans med Student-


hälsan och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek anord-


nat två uppesittarkvällar där personal med olika kompetenser 


hållit workshops och handledning på kvällstid i en studiemiljö 


med fokus på att fånga upp studenter som fastnat i uppskju-


tandebeteende. Under året har Studieverkstaden även startat 


en försöksverksamhet med skrivmentorer i samarbete med 


ett masterprogram. 


Universitetet finansierar ett  studentombud och ett dokto-


randombud, som bistår enskilda studenter och studentgrup-


per med råd och stöd. Bland de studenter som vänder sig 


till ombuden finns bland annat de som känner sig orättvist 


behandlade eller diskriminerade. Ombuden är anställda av 


studentkårerna och får sitt uppdrag av dem. 


BREDDAD REKRYTERING
Breddad rekrytering handlar om att motverka social och 


ekonomisk snedrekrytering och locka underrepresenterade 


grupper att söka till universitetet. Breddad rekrytering ska 


också handla om hur universitetet kan stödja alla studenter, 


oavsett vilken bakgrund de har, under hela studietiden. Den 


breddade rekryteringen handlar därför inte bara om att locka 


in en bredare grupp studenter utan framför allt om att kunna 


ta hand om alla som universitetet antar och ge det stöd de 


behöver.


Lunds universitet har ofta rekryterat studenter från grup-


per där föräldrarna tenderar att vara högutbildade och ha 


en stark socioekonomisk ställning. När söktrycket är mycket 


högt riskerar denna trend att bli än starkare och detta vill 


Lunds universitet motverka. Universitetet har därför under 


året sjösatt ett projekt med syfte att utreda arbetet med bred-


dad rekrytering vid Lunds universitet och föreslå en plan för 


utveckling av detta arbete.


I arbetet för breddad rekrytering samarbetar Lunds universitet 


med Malmö högskola och Högskolan Kristianstad tillsammans 


med 17 folkhögskolor i Skåne. Under 2014 har en ettårig 


preparandutbildning på Östra Grevie folkhögskola och Munka 


Ljungby folkhögskola startat, med syftet att ge behörighet till 


ämneslärarutbildningen på Campus Helsingborg. 


Studievägledare från Lunds universitet har under året gett 


kontinuerlig vägledning och information på Vägledningscen-


trum/Komvux i Malmö för att nå ut till underrepresenterade 


grupper. Riktade informationstillfällen har genomförts vid 


utbildningsmässor samt deltagande i universitetets inspira-


tionsdagar, öppet hus och hälsningsgille, där både ökad och 


breddad rekrytering har varit syftet.
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3.6 Utbildning på grund- och avancerad nivå
Antalet sökanden till utbildningar vid Lunds universitet ökar även i år, men universitetet 
kan inte anta fler eftersom man utbildar fler studenter än vad man får betalt för. Antalet 
statsfinansierade helårsstudenter är ungefär samma som i fjol. Den ökning som syns i det 
totala antalet helårsstudenter beror på att antalet studenter som betalar studieavgifter ökar.


Det totala antalet helårsstudenter inom utbildning på grund-


nivå och avancerad nivå (exklusive uppdragsutbildning och 


beställd utbildning) uppgick år 2014 till 27 717. Av dessa var 


53 procent kvinnor. Därmed var antalet helårsstudenter i stort 


sett det samma som 2013 och 505 färre än toppåret 2010.


Antalet avgiftsskyldiga studenter från länder utanför EU har 


fortsatt att öka, till 477 helårsstudenter. Omfattningen av den 


statsanslagsfinansierade utbildningen är ungefär samma som 


i fjol (se figur 3.2).


Prestationsgraden (kvoten mellan helårsprestationer och hel-


årsstudenter) uppvisar samma mönster som tidigare år. Den är 


högre för utbildningsprogram än för fristående kurser, både 


på grundnivå och avancerad nivå. Lägst är prestationsgraden 


för distanskurser på grundnivå. Skillnaderna i prestationsgrad 


ser likadana ut för kvinnor och män.


En positiv utveckling kan ses för distanskurser på avancerad 


nivå där prestationsgraden är uppe i 72 procent. 


Kvinnor uppvisar generellt högre prestationsgrad än män gör. 


Detta gäller speciellt för utbildning på grundnivå som ges på 


campus. 


Skillnaden i fakulteternas utbildningsutbud samt även utbild-


ningens innehåll leder till skillnader i prestationsgraderna. 


Här utmärker sig två sinsemellan mycket olika fakulteter, 


Konstnärliga fakulteten och Juridiska fakulteten med en total 


prestationsgrad på 96 procent respektive 93 procent. Även 


för distanskurserna på grundnivå har Juridiska fakulteten en 


avvikande trend: de två nätburna juridiska introduktionskur-


serna redovisar en prestationsgrad på 70 procent jämfört med 


genomsnittet 56 procent.


Figur 3.2 Helårsstudenter och helårsprestationer


Helårsstudenter Helårsprestationer


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Enligt uppdrag i regleringsbrevet 27 987 27 192 27 227 23 109 22 863 22 044


 - Kvinnor/män (%) 52/48 53/47 53/47 53/47 54/46 55/45


varav inresande utbytesstudenter 1 083 1 027 1 102 911 852 936


 - Kvinnor/män (%) 54/46 54/46 53/47 54/46 55/45 55/45


varav utresande utbytesstudenter 567 567 578 - - -


 - Kvinnor/män (%) 58/42 57/43 53/47


Trafikflygare 35 25 14 24 35 7


 - Kvinnor/män (%) 6/94 4/96 0/100 8/92 6/94 0/100


Studieavgifter 270 388 477 218 334 395


 - Kvinnor/män (%) 57/43 55/45 55/45 58/42 56/44 56/44


Totalt 28 292 27 605 27 717 23 351 23 232 22 446


 - Kvinnor/män (%) 52/48 53/47 53/47 53/47 54/46 55/45


Uppdragsutbildning 203 225 228 206 219 226


 - Kvinnor/män (%) 71/29 70/30 62/38 69/31 69/31 59/41


Helårsstudent (HST): Studenter registrerade på kurser motsvarande 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
Helårsprestation (HPR): Studenter som uppnår godkända studieresultat för 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
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FÖRDELNING PÅ NIVÅ OCH FAKULTET 
Utbildningens tyngdpunkt ligger på utbildningsprogram, i 


enlighet med universitetets strategi. Utbildningsprogram-


men dominerar på såväl grundnivå som avancerad nivå. 


Förhållandet mellan program och fristående kurser är oför-


ändrat, 71 procent av helårsstudenterna studerar inom ett 


utbildningsprogram. På grundnivån finns dubbelt så många 


helårsstudenter inom program som på fristående kurs och på 


avancerad nivå är skillnaden ännu större.


På grundnivå är det Lunds tekniska högskola (LTH) samt Medi-


cinska fakulteten som har störst andel programstudenter: 65 


procent i båda fallen. Flest helårsstudenter på fristående 


kurser har Humanistiska och teologiska fakulteterna (75 pro-


cent) som av tradition främst har organiserat utbildningen 


som fristående kurser. 


En fjärdedel av helårsstudenterna studerar på avancerad 


nivå. Det är framför allt programmen på avancerad nivå som 


rekryterar avgiftsstudenter. Flest avgiftsstudenter har Eko-


nomihögskolan.


Den största fakulteten är LTH med över 6 500 helårsstudenter. 


Samhällsvetenskapliga fakulteten har drygt 5 800 helårsstu-


denter. Konstnärliga fakulteten med sina 636 helårsstudenter 


är minst. 


Störst andel studenter på grundnivå har Humanistiska och 


teologiska fakulteterna, 89 procent.


EFTERFRÅGAN 
Fler än 110 000 personer ansöker årligen till en utbildning vid 


Lunds universitet via den nationella ansökningssidan antag-


ning.se. Hälften av dessa har Lund som förstahandsval och 


20 procent kan erbjudas en plats. Sedan 2011 har antalet 


sökande ökat med 17 procent medan antalet som kunnat 


erbjudas en plats har minskat något på grund av det utbild-


ningstak som riksdagen beslutar. 


Universitetet har valt att analysera söktrycket i form av be-


höriga förstahandssökande i relation till antalet antagna. Se 


figur 3.11 och 3.12. Efterfrågan ökar till alla typer av utbild-


ningar. I de nationella antagningsomgångarna ökar det totala 


antalet sökande liksom antalet förstahandssökande till både 


utbildningsprogram och fristående kurser på grundnivå och 


på avancerad nivå. Störst ökning har skett i antalet sökande 


till utbildningsprogram på grundnivå. När universitetet har 


minskat antalet utbildningsplatser har programmen priorite-


rats och minskningen avseende registrerade har främst skett 


på fristående kurser. Antalet sökande har dock stadigt gått 


upp (se figur 3.9 och 3.10)


Inför hösten 2014 hade Lunds universitet över 9 600 ansök-


ningar i de internationella omgångarna (masterprogram res-


pektive internationella kurser och program). Detta är betydligt 


fler än övriga lärosäten. I masteromgången hade universitetet 


drygt 8 600 ansökningar, vilket var flest av alla lärosäten i 


landet. I omgången för internationella kurser och program på 


grundnivå hade Lund inför hösten 2014 för andra året i rad 


flest ansökningar, drygt 1 000. Trenden med allt fler sökande 


fortsätter och antalet ansökningar till Lunds universitet i de 


internationella omgångarna ökade med 12 procent jämfört 


med föregående år.
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Figur 3.5 Sökande: Program, Grundnivå


Figur 3.7 Sökande: Program, Avancerad nivå


Figur 3.9 Sökande: Fristående kurser


Figur 3.11 Söktryck: Program, Grundnivå


Figur 3.6 Registrerade: Program, Grundnivå


Figur 3.8 Registrerade: Program, Avancerad nivå


Figur 3.10 Registrerade: Fristående kurser


Figur 3.12 Söktryck: Program, avancerad nivå
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EXAMINA
Antalet utfärdade examina på grundnivå och avancerad 


nivå uppgick under 2014 till 7 427, en ökning med 15 pro-


cent jämfört med förra året. Ökningen beror till stor del på 


fler uttagna examina enligt den äldre examensordningen 


och då examina från kortare utbildningar: högskoleexa-


men och kandidatexamen. Övergångsreglerna för att ta 


ut examen enligt den äldre examensordningen går ut vid 


halvårsskiftet 2015. Det innebär att de som påbörjade sina 


studier före den 1 juli 2007 och slutförde dem efter detta 


datum endast har rätt att ta ut examen enligt den äldre 


examensordningen fram till den 30 juni 2015. Universitetet 


har därför under 2014 gått ut brett med information om 


detta, inklusive brev direkt till de studenter och före detta 


studenter som bedömdes närmast berörda av regeländringen. 


Antalet examina enligt den äldre studieordningen ökade 


markant under 2014, med 61 procent, och uppgick till 986.


Precis som att andelen helårsstuderande kvinnor är fler än 


män, 54 respektive 46 procent, så utfärdas fler examina 


till kvinnor än till män. 59 procent av samtliga examina 


tas ut av kvinnor. De typer av examina som skiljer sig är 


från yrkesutbildningar på grundnivå, där andelen kvin-


nor är hela 69 procent, och yrkesexamina på avancerad 


nivå, där fördelningen är nästan jämn, 52 procent kvinnor.


Huvuddelen av de examina som utfärdas av universitetet är på 


avancerad nivå, men andelen minskar trendmässigt, från 58 


procent 2011 till 54 procent 2014. Detta beror främst på att 


antalet kandidatexamina har fördubblats de senaste fem åren. 


Enligt den nya examensordning som började gälla 2007 krävs 


till skillnad från tidigare en kandidatexamen för att kunna 


fortsätta studierna mot en magister- eller masterexamen.


Ungefär 12 procent av de studenter som tog examen under 


2014 fick ut fler än ett examensbevis. Detta rör i huvudsak 


studenter som tagit en yrkesexamen, där utbildningen också 


leder till en kandidatexamen. Det handlar främst om yrkesexa-


mina på grundnivå inom vårdområdet. Andelen studenter med 


flera examina har varit på samma nivå de senaste sex åren.


EKONOMISK UTVECKLING
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exklusive upp-


dragsutbildning) visar ett underskott på 11 miljoner kronor, 


ett betydligt mindre underskott än föregående år då det 


uppgick till 99 miljoner kronor. Det minskade underskottet 


förklaras av att tidigare års kapitalfinansierade utbildningar 


nu successivt fasas in och att det underskott som LTH redo-


visar på grund av så kallad överproduktion i år är i betydligt 


mindre än 2013. Totalt sett för universitetet redovisas en över-


produktion med 143 miljoner kronor och endast 4 miljoner 


av dessa är möjliga att spara för ett framtida utnyttjande.


Intäkterna uppgår till 2 298 miljoner kronor vilket är en 


ökning med 50 miljoner sedan föregående år och med 


cirka 140 miljoner sedan 2010. Anslag är den största in-


täktsposten (svarar för 86 procent) och inom denna post 


redovisas de medel på 35 miljoner kronor som erhållits 


genom kvalitetsbaserad resursfördelning. Studieavgifterna 


för tredjelandsstudenter uppgår till 61 miljoner kronor.


Kostnaderna uppgår till 2 309 miljoner kronor vilket är en 


minskning med 38 miljoner sedan föregående år. Personal-


kostnader som är den största posten (svarar för 63 procent) 


har ökat något medan övriga kostnadsslag har minskat.


Figur 3.13 Kostnad per helårsstudent och 


helårsprestation (tkr)
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Kostnad per helårsstudent 72,1 79,6 80,5 85,0 83,3


Kostnad per helårsprestation 88,9 94,7 97,5 101,0 102,9
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Figur 3.14 Intäkter för utbildning på grund- och 


avancerad nivå exkl uppdragsutbildning (mnkr)


Figur 3.15 Kostnader för utbildning på grund- och 


avancerad nivå exkl uppdragsutbildning (mnkr)
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Figur 3.18 Ekonomisk utveckling för utbildning på grund- och avancerad nivå exkl uppdragsutbildning (mnkr)
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Figur 3.17 Examina per examenstyp


Figur 3.16 Examina
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Antalet Högskoleexamina har ökat de senaste åren, men omfattade för 2014 endast 110 stycken och redovisas därför inte i 


diagrammet ovan.
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3.7 Utbildningsutbudet
Lunds universitet har ett mycket omfattande utbildningsutbud. Det finns över 2 000 
fristående kurser, 75 utbildningsprogram på grundnivå och över 200 program på avancerad 
nivå. Söktrycket är fortsatt mycket högt. Hur fakulteternas utbildningsutbud ser ut har 
under året varit en aktuell fråga för den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.


Störst andel av anslaget till grundutbildningen går till LTH, 


följt av Medicinska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 


fakulteten. Därefter följer Ekonomihögskolan, Humanistiska 


och teologiska fakulteterna, Naturvetenskapliga fakulteterna, 


Konstnärliga fakulteten och Juridiska fakulteten. Anslaget 


speglar inte direkt hur många studenter som finns vid res-


pektive fakultet. En fakultet som kan avräkna mot en högre 


så kallad prislapp kan ha färre studenter än en fakultet med 


samma anslag men som huvudsakligen avräknar mot en 


lägre prislapp. Jämför figur 3.3 där det blir tydligt att Sam-


hällsvetenskapliga fakulteten har betydligt fler studenter än 


Medicinska fakulteten. En medicinstudent är dubbelt så dyr 


som en samhällsvetenskaplig student.


 


Generellt sett går utvecklingen mot att söktrycket ökar 


mest till de redan populära programmen, som läkar-, jurist-, 


ekonomi- och psykologiutbildningarna. Utbildningsutbudet 


fortsätter även att utvecklas mot att allt fler program erbjuds 


och att antalet fristående kurser minskar. Distansutbidning-


arna minskar också. Under 2014 studerade fem procent av 


helårsstudenterna på distansutbildning. Universitetet har 


en så kallad överproduktion och planerar därför en fortsatt 


minskning av utbildningsvolymen. Därmed kommer antalet 


nyantagna studenter vid flera fakulteter att minska. 


STRATEGISK UTBILDNINGSPLANERING
Regeringen har i ökad utsträckning kommit att efterfråga 


hur alla lärosäten planerar sitt utbildningsutbud, bland annat 


när det gäller vilka bedömningar, prioriteringar och behovs-


analyser som ligger till grund för beslut och prioriteringar. 


Utbildningsplaneringen sköts i huvudsak av varje enskild 


fakultet vid universitetet. Den universitetsgemensamma ut-


bildningsnämnden utgör ett fakultetsövergripande organ där 


bland annat denna typ av frågor behandlas. 


Universitetets utbildningsutbud grundar sig på studenternas 


efterfrågan, universitetets forskningskompetenser, övergri-


pande strategiska överväganden samt arbetsmarknadens 


behov. Frågan hur varje fakultet arbetar med sitt strategiska 


utbildningsutbud har varit föremål för särskilt intresse under 


året i den universitetsgemensamma utbildningsnämnden. 


Frågor som diskuterats är hur universitetet bygger upp bästa 


möjliga utbildningsutbud i en ständigt föränderlig omgiv-


ning med skiftande politiska krav, arbetsmarknadens olika 


behov, demografiska svängningar och konjunkturer som får 


söktrycket att gå upp och ner.


Det finns inga enkla och givna svar. Hur dessa frågor adres-


seras och blir lösta ser väldigt olika ut vid olika fakulteter och 


inom olika ämnesområden. Alla är överens om att det krävs 


ett uthålligt åtagande som måste löpa över många år för de 


utbildningar som erbjuds till studenterna och att tillfälliga 


satsningar därmed riskerar att skada mer än de gör nytta. 


Fakulteternas samlade bedömning är att utbildningsutbu-


det generellt sett är väl avvägt i förhållande till bland annat 


söktryck och forskningsanknytning. Men samtliga fakulteter 


önskar samtidigt fler platser. Med fler platser kan en bättre 


balans uppnås mellan de olika utbildningarna och mellan de 


olika utbildningsnivåerna. 


 


Arbetet med universitetets strategiska utbildningsplanering 


kommer att fortgå. Inte minst kommer diskussionen om hur 


universitetet på bästa sätt kan finna en funktionell balans 


mellan bredd och spets samt hur utbildning och forskning på 


bästa sätt kan sammankopplas att fortsätta vara i fokus. Även 


arbetsmarknadens olika behov är fortsatt en central faktor för 


utbildningsplaneringen.


Figur 3.19 Antal utbildningsprogram och fristående kurser


Utifrån examensnivå 2010 2011 2012 2013 2014


Yrkesprogram (examen på grundnivå) 12 12 12 13 13


Yrkesprogram (examen på avancerad nivå) 56 55 56 51 47


Utbildningsprogram (examen på grundnivå) 62 63 63 69 62


Utbildningsprogram (examen på avancerad nivå) 151 156 155 153 154


Fristående kurser på grundnivå 1 293 1 294 1 225 1 148 1 147


Fristående kurser på avancerad nivå 961 962 992 975 1 042
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Figur 3.22 Forskarstuderande per finansieringsform(HTE)


2010 2011 2012 2013 2014


Doktorandtjänst 933 1082 1 309 1 463 1 416


 - Kvinnor/män (%) 46/54 46/54 47/53 46/54 46/54


Utbildningsbidrag 209 192 106 0 0


 - Kvinnor/män (%) 57/43 55/45 40/60  -  - 


Annan finansiering 498 465 426 421 441


 - Kvinnor/män (%) 49/51 46/54 47/53 48/52 44/56


TOTALT 1 640 1 739 1 841 1 884 1 857


 - Kvinnor/män (%) 48/52 47/53 47/53 46/54 46/54
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Figur 3.20 Forskarstuderande (individer) Figur 3.21 Examina på forskarnivå (antal)
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3.8 Utbildning på forskarnivå
Antal forskarstuderande har de senaste åren ökat, och ligger nu på en stabil nivå på cirka 
1850 heltidsekvivalenter. Som en följd av ökat antal studerande har även antalet uttagna 
examina på forskarnivå ökat. Sedan 2013 har utbildningsbidrag avskaffats och ersatts av 
anställning som doktorand.  


Under året har fakulteterna på olika sätt arbetat med att 


stärka kvaliteten i forskarutbildningen. Bland annat har 


fakulteterna arbetat med att upprätta handlingsplaner för 


förebyggande och hantering av konflikter mellan handledare 


och doktorand. Även rutinerna för att byta handledare har 


setts över.


Universitetet har under året fortsatt arbetet med att skapa 


strukturer för kontinuerlig uppföljning och revidering av 


individuella studieplaner. Målet är att formella kursplaner 


ska finnas för alla forskarutbildningskurser. Kurser som är 


gemensamma för en fakultet och tvärvetenskapliga kurser 


är exempel på hur kursutbudet breddas. Fler kurser ges på 


engelska. Den juridiska fakultetens kurser för doktorander 


blev våren 2014 tillgängliga inom Nordic Network for Legal 


Education.


Doktorander uppmuntras aktivt att vistas vid ett utländskt 


lärosäte under en del av sin forskarutbildning och att delta 


i internationella konferenser. Doktoranderna ska i sin indivi-


duella studieplan ange internationell aktivitet som planeras 


för kommande period. Ett utbytesprogram för doktorander 


har initierats inom ramen för LERU-samarbetet. Programmet 


möjliggör för doktorander att spendera kortare perioder av 


sin forskarutbildning vid ett annat LERU-universitet. 


Att förbereda doktoranderna för en internationell karriär är 


en viktig målsättning för universitetet. Exempelvis ordnas 


det vid Ekonomihögskolan job market-konferenser i syfte att 


doktoranderna ska etablera sig i ett annat land. 


Kostnaden per doktorand som redovisas i figur 3.23. baseras 


på fakulteternas beräkningar. Till grund för beräkningarna 


ligger antaganden om bland annat kostnader för handled-


ning, kurser, resor, projektkostnader, i vissa fall utnyttjande 


av infrastruktur samt disputation. Eftersom kostnaden för 


forskarutbildning inte går att separera från kostnaden för 


forskning är uppgifterna mycket osäkra.


Kostnaderna har ökat väsentligt på senare år. En mindre del 


av ökningen härrör från det faktum att utbildningsbidrag har 


ersatts med anställning som doktorand. En del av ökningen 


beror troligen på ett ökat fokus på forskarutbildningen och en 


ökad medvetenhet om vad som krävs för att doktoranderna 


ska hålla studietiden och uppnå examensmålen. 


Figur 3.23 Kostnad per forskarstuderande (tkr)


2011 2012 2013 2014


Kostnad per forskarstuderande (HTE) 604 712 940 1 006


Kostnad per doktorsexamen 2 416 3 064 3 950 4 530
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4. Forskning
Forskning är en av universitetets grundläggande uppgifter. Två tredjedelar 
av universitetets intäkter avser forskning. I detta kapitel presenteras ut-
vecklingen vad gäller starka forskningsmiljöer, inkomna forskningsbidrag, 
forskningsinfrastruktur, särskilda satsningar och vetenskapliga publiceringar. 
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Figur 4.4 Universitetets största bidragsfinansiärer 


(inkomster, mnkr)


Finansiär 2014


Vetenskapsrådet 965


EU 234


Vinnova 128


Statens energimyndighet 110


Formas 110


4.1 Introduktion
Lunds universitet har en tydlig profil som ett starkt forskningsuniversitet även mätt med 
internationella mått, vilket bland annat illustreras av att Lunds universitet, som enda 
svenska lärosäte, är medlem i League of European Research Universities (LERU). 


De senaste åren har universitetet vuxit kraftigt både ekono-


miskt och personellt. Forskning utgör nu nästan 70 procent 


av universitetets totala ekonomiska omsättning. I samband 


med att universitetet lyckats erhålla ett stort antal långsiktiga 


(10-åriga eller längre) och ekonomiskt omfattande bidrag 


inom ramen för de satsningar som svenska regeringar gjort 


från och med 2004, har nya forskningsgrupper och forsk-


ningscentra etablerats. Dessutom pågår etableringen av om-


fattande nationella och internationella forskningsinfrastruk-


turer, MAX IV och ESS, vid eller i anslutning till universitetet. 


Inom universitet pågår arbetet för att till fullo utnyttja po-


tentialen i dessa satsningar. Detta glädjande faktum hindrar 


emellertid inte att anläggningarna under lång tid binder upp 


stora ekonomiska resurser för Lunds universitet och därmed 


försvårar nya satsningar inom andra områden trots ökande 


statliga anslagsmedel.


Forskningsintäkterna (inklusive uppdragsforskning) uppgår 


till 5 071 miljoner kronor, en ökning med cirka 200 miljoner 


kronor sedan 2013 och med nästan en miljard sedan 2010. 


Externa bidragsmedel svarar för 50 procent av finansieringen. 


Under året har det gjorts stora infrastruktursatsningar inom 


bland annat MAX IV-anläggningen, Lund Bioimaging Centres 


och Humanistlaboratoriet. Resultatet inom forskningen visar 


ett underskott på 10 miljoner kronor vilket betyder att det i 


stort sett råder balans mellan intäkter och kostnader. Tidigare 


års överskott ger stabilitet inför framtiden och finns tillgäng-


liga för strategiska satsningar.


Figur 4.1 Intäkter för forskning och utbildning på 


forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)
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Figur 4.2 Kostnader för forskning och utbildning på 


forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr) 
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Figur 4.3 Ekonomisk utveckling för forskning och 


utbildning på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)
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4.2 Forskningsmiljöer
Under 2014 har mycket av universitetets arbete med starka forskningsmiljöer kretsat 
kring den omfattande nationella utvärdering som genomförts vad gäller de strategiska 
forskningsområdena. 


VAD ÄR ETT STRATEGISKT FORSKNINGSOMRÅDE?
År 2009 beslutade regeringen om finansiering av forsknings-


miljöer inom så kallade strategiska forskningsområden – mil-


jöer av högsta internationella klass som bedrev forskning med 


stark koppling till samhälle och industri. 43 forskargrupper 


i landet fick efter urval dela på över fem miljarder kronor. 


Lunds universitet var mycket framgångsrikt vad gäller denna 


satsning och har idag del i tolv strategiska forskningsområ-


den och erhöll sammanlagt den högsta totalsumman bland 


landets alla universitet. 


VIKTIG UTMANING
I universitetets strategiska plan står att Lunds universitet med 


proaktiva åtgärder ska underlätta för gränsöverskridande 


samverkan inom utbildning och forskning. De strategiska 


forskningsområdena omfattar några av universitetets mest 


tvärvetenskapliga samarbeten. Rektor Per Eriksson sade 


i samband med en intervju i oktober 2014 om just dessa 


forskargrupper: ”Att underlätta för gränsöverskridande 


forskning är en av universitetets allra svåraste, men också 


allra mest underbara uppgifter”. Vicerektor Sven Strömqvist 


lade till: ”De forskare som var framgångsrika vad gäller att 


få just denna finansiering var de som visade mod nog att 


sträcka sig över disciplinära gränser och kombinera excellenta 


kompetenser från mer än ett forskningsfält”. De strategiska 


forskningsområdena är därmed ett centralt redskap för uni-


versitetet i arbetet med att bygga bryggor mellan fakulteter 


och discipliner, och deras fokus på samhälle och innovation 


– deras utmaningsdrivna forskning – gör dem också till viktiga 


ambassadörer för universitetet. Dessa miljöer ingår dessutom 


i stora nationella och internationella forskningsnätverk vilket 


gör dem till avgörande pusselbitar vad gäller rekrytering av 


världsledande forskare och begåvade studenter till universi-


tetet.


VETENSKAPSRÅDETS UTVÄRDERING
Under 2014 begärde Vetenskapsrådet på regeringens upp-


drag in en utvärdering från de forskningsgrupper och univer-


sitet som tagit del av satsningen för de strategiska forsknings-


områdena. Denna rapportering ska ligga till grund för beslut 


kring fortsatt finansiering av miljöerna. Lunds universitet har 


under året arbetat aktivt med att koordinera redovisnings-


processen för sina miljöer. 


Arbetet med denna rapport har bestått av två delar. 


• Miljöerna lämnade under våren in en omfattande själv-


utvärdering. Denna rapportering omfattade forsknings-


mässiga framgångar men även specifika exempel på 


kopplingen mellan forskningen och samhälle/industri 


samt kopplingen till undervisning. 


•  Även universitetets ledning fick i uppdrag att för varje 


miljö lämna in en rapport som behandlade universitetets 


strategier och specifika insatser. 


Möten mellan samtliga miljöer och universitetsledningen hölls 


under våren 2014 där innehållet i utvärderingen diskuterades. 


I samband med utvärderingen anordnade Lunds universitet 


en konferens för samtliga 43 strategiska forskningsområden 


nationellt, där satsningens strategiska värde och miljöernas 


framtid var huvudämnen. Till denna konferens bjöds kollegor 


från LERU in för att bidra med sina perspektiv. Under 2014 


har också en populärvetenskaplig antologi om de strategiska 


forskningsområdenas excellenta forskning tagits fram, där 


samtliga forskargrupper skrivit kapitel om sin toppforskning. 


FRAMTIDENS STARKA FORSKNINGSMILJÖER
Även under nästa finansieringsperiod kommer arbetet med 


de strategiska forskningsområdena vara av stor strategisk 


betydelse för hela universitetet. Universitetet har tagit fram 


riktlinjer kring hur excellenta forskningsmiljöer bör hanteras 


ur ett längre perspektiv. För de enskilda miljöernas planering 


liksom för universitetets planering är det viktigt att det finns 


en tydlig strategi och en väldefinierad process för miljöernas 


framtida utveckling eller eventuella avveckling. Utgångspunk-


ter som bör ligga till grund för en sådan process är till exempel 


miljöernas ekonomiska förutsättningar, betydelsen av externa 


utvärderingar och interna rapporter – samt vikten av att alla 


universitetets ledningsnivåer samverkar i detta framtida stra-


tegiarbete. 


I detta arbete måste vi se på hur aktuella forskningsfält ut-


vecklas, och hur samhällets utmaningar förändras. Vi måste 


vara öppna för att anpassa dessa miljöer till en förändrad 


verklighet. Vi borde undvika att tänka i termer av ”det här är 


ett strategiskt forskningsområde”, ”det här är en institution’ 


eller ’det här är ett projekt” – och istället se allt som bitar i 


samma stora pussel. 
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4.3  Särskilda forskningsbidrag
I floran av beviljade forskningsbidrag och utmärkelser finns sådana som väcker särskild 
uppmärksamhet. Några bidrar till att stärka bilden av vår forskning och dess relevans. 
Vissa kan ses som en indikator på forskningskvalitet och vår konkurrenskraft. Andra åter 
innebär ett angeläget stöd åt en viss grupp, till exempel unga forskare.


Flera unga forskartalanger vid universitetet har under år 2014 


stått sig mycket väl i konkurrensen om forskningsmedel: Inom 


Vetenskapsrådets utlysning Bidrag till framstående yngre fors-


kare blev utdelningen mycket god, då sex av sammanlagt 


nitton beviljade bidrag tillföll Lunds universitet. 


Ragnar Söderbergs stiftelse är en finansiär som premierar 


unga framstående forskare. Av de sju unga forskare som 


utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin kommer två 


från universitetet: Cristian Bellodi (stamcellsbiologi) och Gö-


ran Karlsson (molekylär medicin). Båda bedriver forskning om 


leukemi. 


Inom programmet Underrepresenterat kön gör Stiftelsen för 


strategisk forskning (SSF) en särskild satsning för att bredda 


rekryteringsbasen för yngre lovande forskare som vill nå de 


högsta positionerna. I år är fyra av totalt tio av SSF utsedda 


forskare verksamma i Lund: Kimberly Dick Thelander (nano-


teknik), Hanna Isaksson (biomedicinsk teknik), Malin Lindstedt 


(immunteknologi) och Jenny J Persson (immunologi). 


Bland de forskare som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 


(KAW) har utsett inom satsningen på framstående unga fors-


kartalanger, Wallenberg Academy Fellows, kommer tre från 


Lunds universitet: Mikael Roll (lingvistik) ska undersöka hur 


det går till när hjärnan bearbetar ordtoner och hur det påver-


kar språkförståelsen. Olle Lundh (fysik) avser att utarbeta ny 


teknik för att accelerera partiklar till höga energinivåer. Ker-


stin Enflo (ekonomi) kommer att, med Norden som modell, 


undersöka vad som driver ekonomisk utveckling i en region.


KAW har också fattat beslut om stora satsningar på forsk-


ning och delar ut sammanlagt 810 miljoner kronor till 24 


fleråriga forskningsprojekt, som har potential att leda till 


nya vetenskapliga genombrott. Varje projekt är omfattande 


och involverar flera forskare. Nedan anges dock bara huvud-


sökandes namn. Fem av årets projektbidrag, med ett sam-


manlagt beviljat belopp på ca 179 miljoner kronor, tillfaller 


Lunds universitet. Projekten är Insulin and Immunity: When 


complement takes control (Anna Blom, proteinkemi), IMPACT: 


Comets, asteroids and the habitability of planets (Melvyn Da-


vies (astronomi), Identifying stem cell states and transitions 


(Stefan Karlsson,molekylärmedicin), Anisotopic forces in 


colloid chemistry (Peter Schurtenberger, fysikalisk kemi) och 


Aging and cancer: A developmental perspective of leukemia 


(Mikael Sigvardsson, molekylär hematologi).


Slutligen är det glädjande att Riksbankens jubileumsfond har 


beslutat satsa cirka 70 miljoner kronor på två mycket ambi-


tiösa forskningsprogram som leds av Lunds universitet. Pro-


grammet Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung 


under och efter det långa 1800-talet leds av professor Jan 


Teorell (statsvetenskap). Professor Nils-Eric Sahlin (medicinsk 


etik) ska i programmet Vetenskap och beprövad erfarenhet 


ta reda på hur distinktionen mellan begreppen ”vetenskap” 


och ”beprövad erfarenhet” har berikat och påverkat det of-


fentliga beslutsfattandet.
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4.4 Europa unionens ramprogram för 
forskning och innovation
Europeiska unionens (EU:s) ramprogram för forskning och innovation är en av världens 
största forskningssatsningar. Horizon 2020, det åttonde ramprogrammet i ordningen, 
startade 2014 med en total budget på cirka 80 miljarder euro. 


Det är ett politiskt verktyg med målsättning att bidra till att 


öka Europas kunskapsbas, konkurrenskraft, tillväxt, till att 


skapa nya arbetstillfällen och att stärka små och stora företag. 


Hela kedjan från grundforskning till innovation kopplas sam-


man genom tre huvudsakliga prioriteringar; att stödja nyska-


pande forskning av absolut världsklass, att hitta lösningar på 


samhällsutmaningar i breda samarbeten mellan olika aktörer 


samt att stödja industrins utvecklingsbehov genom att koppla 


samman företag och akademi i gemensamma projekt. 


Lunds universitet har deltagit i EU:s ramprogram från start 


och dess betydelse för forskningen vid universitetet är stor. 


Den kan mätas på olika sätt, till exempel i forskningsresultat, 


i antalet projekt, i forskningsintäkter, eller i forskningens 


och forskares ökade synlighet. Projekten ger nya möjligheter 


att rekrytera forskare och breda internationella nätverk av 


samarbetspartner byggs upp. Internationellt sammansatta 


utvärderingspaneler för ansökningar och projekt bidrar till 


kvalitetsutvecklingen.


SJUNDE RAMPROGRAMMET
Det sjunde ramprogrammet (FP7) var verksamt från 2007 till 


2013 och under 2014 startade de sista projekten. Vid univer-


sitetet är det 18 projekt som kommer att pågå de kommande 


fem åren och med totalt 136 miljoner kronor i kontrakterade 


medel. Bland dessa finns bland annat ett koordinerat stort 


forskarutbildningsprojekt med 12 internationellt rekryterade 


doktorander (koordinator Heiner Linke, fysik) samt ytterligare 


sex stycken mycket prestigefulla individuella bidrag från Eu-


ropean Research Council (ERC). 


En slutavstämning visar att det har gått mycket bra för Lunds 


universitet och våra forskare i sjunde ramprogrammet. Uni-


versitetet är en av de främsta aktörerna i Sverige, både sett 


till antalet deltaganden och till kontrakterade medel. Totalt 


deltar forskarna i 315 projekt och kontrakterade medel 


överstiger 1,3 miljarder svenska kronor, vilket gör FP7 till 


universitetets andra största externa forskningsfinansiär. 80 


procent av projekten är samarbetsprojekt, med minst tre eu-


ropeiska partner, och 22 av dessa är koordinerade från Lund. 


En genomgång visar att de 250 samarbetsprojekten har gett 


upphov till cirka 3 700 samarbetsnoder. Närverkseffekten 


är således enorm. De fem delprogrammen där universitetet 


har flest deltaganden är forskarmobilitetsprogrammet Marie 


Curie Actions, samarbetsprogrammen Health och  Informa-


tion Communication Technologies, idéprogrammet ERC samt 


kapacitetsprogrammet Research Infrastructure. Beviljandegra-


den för de ansökningar som universitetets forskare deltagit 


i ligger på ett genomsnitt av cirka 20 procent. Dryga 1 600 


ansökningar skickades in från Lunds universitet under sju år.


HORIZON 2020
Programmet har mött ett mycket stort intresse i Europa. Cirka 


35 000 ansökningar har skickats in till utlysningarna under 


2014. Universitetets forskare har deltagit i cirka 290 av dessa. 


Utvärderingarna är inte klara, men hittills har åtta projekt gått 


vidare till förhandling, varav tre har tecknat kontrakt och kom-


mer att starta under 2015. Mycket glädjande är att ett projekt 


med en bas i samhällsvetenskaplig forskning koordineras vid 


universitetet (Chris Mathieu, sociologi) och att ytterligare ett 


ERC Starting Grant har beviljats en ung forskare (Edouard 


Berrocal, förbränningsfysik). De fem delprogram som lockat 


flest ansökningar från universitetet är Marie Curie Actions, 


ERC, Health, Information Communication Technologies samt 


Future and Emerging Technology (FET), men det finns ansök-


ningar inom alla delprogram.


Figur 4.5 Antal projekt samt kontrakterade medel  


inom FP7 (mnkr, ca)1


2012 2013 20142


Samarbetsprojekt 26 (88,6) 40 (154,3) 8 (48)


varav koordinerade vid LU 2 (11,6) 4 (35,4) 1 (28,6)


Individuella projekt 13 (61,8) 7 (66,8) 10 (88,7)


varav ERC-projekt3 5 (50,8) 5 (63,9) 6 (82,4)


Totalt antal projekt 39 (150,4) 47 (221,2) 18 (136,7)


1 Genom att  kontrakterade medel är beräknade i svenska kronor är det en 
uppskattning av totala medel.
2 Projekt som startar 2014.
3 I ett av projekten är Lunds universitet inte huvudmottagare utan partner.


Figur 4.6 Utfall inom FP7 år 2007 - 2013  


(inkl projekt med start 2014)


Typ av projekt Samtliga projekt 
Kontrakterade medel 


(mnkr, ca)


Samarbetsprojekt 249 873,4


varav koordinerade av LU 22 185,2


Individuella projekt 65 443,2


varav ERC-projekt1 28 393,0


Totalt antal projekt 315 1 316,7


1i ett av projekten är Lunds universitet inte huvudmottagare utan partner
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4.5 Forskningsinfrastruktur
Modern forskningsinfrastruktur utgör ett nödvändigt verktyg för att bedriva avancerad 
forskning och att flytta gränserna för dagens kunskap inom många områden. Detta gäller 
inom de traditionella områdena naturvetenskap, medicin och teknik men också i allt högre 
grad inom samhällsvetenskap och humaniora. 


Satsningar på slagkraftiga forskningsinfrastrukturer utgör 


dessutom ett strategiskt mycket viktigt instrument för att 


locka till sig alternativt behålla såväl internationella topp-


forskare som studenter med särskilt stor potential. Detta 


illustreras mycket tydligt av MAX IV och ESS som redan har 


bidragit till rekrytering av ett stort antal framstående forskare 


och tekniker. 


Utöver de mycket stora forskningsinfrastrukturer MAX IV (s 


34) och ESS (s 56) har en rad nya satsningar gjorts under året. 


Forskningsnämnden har inrättat en särskild beredningsgrupp 


som övergripande driver dessa frågor inom Lunds universitet. 


Flera fakulteter har också lyft upp denna fråga i prioritet. 


En viktig strategi för Lunds universitets satsningar på forsk-


ningsinfrastruktur är att dessa satsningar, om möjligt, ska öka 


samverkan mellan fakulteter samt utgöra bryggor mot MAX 


IV och, på sikt, ESS. För att fortsatt kunna skapa en uthålligt 


hög nivå på forskningsinfrastruktur har universitetets fakulte-


ter arbetat vidare på att utveckla sina infrastrukturstrategier.


Sedan några år pågår utvecklingen av ett Lund Bioimaging 


Centres (LBIC) som arbetar med att utveckla en rad tekniker 


för att avbilda biologiskt material. Som ett led i denna utveck-


ling erhöll universitet finansiering för att skapa ett nationellt 


centrum för avancerad magnetkameraavbildning.  Som ett 


resultat av detta lyftes under december en ny 7-tesla magnet-


kamera på plats i Skånes universitetssjukhus lokaler. Denna 


kamera är den enda i sitt slag i Sverige och kommer efter 


installation att med sitt mycket starka magnetfält erbjuda 


oöverträffad bildupplösning. Detta är viktigt för i första hand 


medicinsk forskning och kommer därmed att både bidra till 


grundläggande förståelse av biologiska förlopp och bidra till 


att besvara frågeställningar omkring konkreta sjukdomar. Un-


der året har också universitetets mikroskopiresurser i övrigt 


samordnats och det finns planer på att utvidga apparatparken 


med ett fotoakustiskt mikroskop.


Lunds universitets masspektrometricentrum (CEBMMS), har 


påbörjat upphandlingen av ett så kallat Fusion-instrument, 


som ska ge centret ytterligare spets för att positionera sig som 


en nationell forskningsinfrastruktur.  En flerårig satsning har 


också gjorts på Lunds proteinproduktionsplattform, LP3. Den-


na universitetsgemensamma satsning anses som strategisk 


för bland annat utveckling av biomedicinska tillämpningar 


på ESS och MAX IV. 


Integrated Carbon Observation System (ICOS) är en europe-


isk forskningsinfrastruktur för analys av växthusgaser på den 


europeiska kontinenten och närliggande regioner. ICOS drivs 


av det strategiska forskningsområdet Lund Centre for studies 


of Carbon Cycle and Climate Interaction (LUCCI). En fortsatt 


satsning påbörjas under året på ICOS och ICOS Carbon Portal.


I augusti invigdes Humanistiska och teologiska fakulteternas 


nya centrum LUX med Humanistlaboratoriets två nya studior, 


LARM-studion (Ljud, Animering, Rörlig bild och Musik) samt 


med det nya laboratoriet för motion capture. De nya studi-


orna möjliggör bland annat ett fördjupat samarbete mellan 


Humanistlaboratoriet och Konstnärliga fakulteten och dess 


Inter Arts Centre.


  


Behovet av avancerad informatik, tunga beräkningar och ”big 


data”, ökar hela tiden inom en rad vetenskaper och även så 


vid Lunds universitet. Inte minst med anledning av tillkom-


sten av andra stora forskningsinfrastrukturer, som kommer 


att generera enorma datamängder.  Det har beslutats om en 


fördjupad satsning på LUNARC, the Center for Scientific and 


Technical Computing at Lund University, som i samverkan 


med det strategiska forskningsområdet eSSENCE – An eSci-


ence Collaboration bland annat tar hand om sensordata från 


LBIC och Humanistlaboratoriet, registerdata från ekonomisk 


demografi, samt molekylärbiologiska mätdata och biobank-


data. Samtidigt beslutade Lunds universitet att inrätta en 


universitetsgemensam matematikplattform för utvecklingen 


av en ny generation matematik för tillämpningar inom de om-


råden där LUNARC är aktivt. Matematikplattformen utvecklas 


i ett nära samarbete med Pasteurinstitutet i Paris. 
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4.6 Pufendorfinstitutet
Pufendorfinstitutet är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Målsätt-
ningen är att vara en kreativ mötesplats, en inkubator för nya idéer och en språngbräda 
för nya forskningssatsningar. 


Verksamheten bedrivs av forskare framförallt i projektform, 


i så kallade teman och Advanced study groups. Projekten är 


tvärdisciplinära med deltagare från minst tre fakulteter. De 


initieras av forskare och pågår i cirka 8-12 månader. 


2014 fyllde institutet fem år. Det firades med seminarier och 


Öppet Hus 5-6 maj. Under våren avslutades tre teman: 


• Exploring the ”Animal Turn” - changing perspectives on 


human-animal relations in science, society and culture 


• IMPROVing the Visual Environment for all 


• DigiTrust - privacy, identity and legitimacy in the digital 


society


Alla tre höll slutsymposier, de två förstnämnda internationella. 


I samband med avslut av DigiTrust släpptes boken Tillit i det 


digitala – tvärvetenskapliga perspektiv från ett forsknings-


projekt som nr. 3 i institutets skriftserie. I december släpptes 


nr. 4, Exploring the Animal Turn – Human-Animal Relations 


in Science, Society and Culture.


Tre gästforskare var anställda vid institutet i olika perioder: 


Annie Potts, Canterbury University, New Zealand, Debora Hal-


bert, University of Hawaii at Manoa, USA och Richard Taylor, 


University of Oregon, USA.


Under våren 2014 beslöts om fyra nya teman. Dessa är: 


• HEAT


• Healthy Indoor Environments


• Sustainable Welfare


• Exploring challenges for new Big Science: The realization 


of ESS and MAX IV in Lund 


 


Fem Advanced study groups beviljades 2014: 


• Values, Decision Making and Risk


• The Credit Society


• Decarbonisation Laboratory 


• AVaCO – Artistic Vocal and Choral Order(s)


• Intersectionality in Climate Scenarios


4.7 ESS
Materialforskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) som 2014 började 
byggas i Brunnshög i Lund kommer att bli en av Europas största forskningsinfrastrukturer. 
På ESS ska avancerad materialforskning med hjälp av neutroner bedrivas. 


Forskningsanläggningen kommer att vara världsledande och 


erbjuda världens forskare långt högre prestanda än andra nu 


existerande neutronkällor. ESS är av stor strategisk betydelse 


för Lunds universitet. Placeringen av en internationell forsk-


ningsanläggning på Brunnshög i nära anslutning till MAX IV 


kommer att bidra till att skapa ett världsledande centrum för 


materialforskning i Lund. Detta kan starkt bidra till att göra 


Lunds universitet till ett universitet i världsklass. 


I februari utsåg ESS byggkoncernen Skanska som samverkans-


partner för byggnationen av forskningsanläggningen och i 


juni fick ESS tillstånd av mark- och miljödomstolen att bygga 


anläggningen som planerat. Därefter inleddes förberedande 


markarbeten på byggplatsen. Även Strålsäkerhetsmyndighe-


ten gav under året tillstånd till att börja bygga ESS i Lund. 


Innan anläggningen får tas i drift behövs ytterligare tillstånd.


Finansieringen av ESS blev klar i början av juli sedan Tyskland 


anslutit i raden av finansierande partnerländer. 


Forskningsministrarna från de två värdländerna Sverige och 


Danmark, Jan Björklund och Sofie Carsten Nielsen, tog till-


sammans det första spadtaget i början av september. Den 


första stenen lades gemensamt av representanter från de 17 


medlemsländerna i oktober, och bara veckor senare inleddes 


byggnationen av de permanenta byggnaderna på ESS, bland 


annat acceleratortunneln. 


Under året har också arbetet intensifierats med att etablera 


avtal om icke-finansiella bidrag med institutioner och andra 


organisationer i medlemsländerna. En stor del av medlemslän-


dernas bidrag till ESS kommer att bestå av kunskap, tjänster 


och teknik. 


Under framför allt andra halvan av året har också förberedel-


ser pågått inför övergången från ett statligt ägt bolag (ESS 


AB) till ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur 


(ESS ERIC) som planeras genomföras under första halvan av 


2015.
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4.8 Vetenskapliga publikationer


Lunds universitets forskare publicerade under 2014 närmre sex tusen vetenskapliga pu-
blikationer. Statistiken visar en ökning av det totala antalet vetenskapliga publikationer 
under senare år. Inte minst märks en markant ökning av antalet tidskriftsartiklar. Även 
antalet doktorsavhandlingar står för en tydlig ökning, från 322 (2012) till 390 (2014).


I ljuset av de stora forskningsanslag som tilldelats universitetet 


är en förhöjd publiceringsaktivitet förväntad. Eftersom antalet 


artiklar inte säger något om kvaliteten på forskningen kan de 


vara av intresse att studera hur ofta artiklar från Lunds univer-


sitet citeras. Genom att använda fältnormerad medelcitering 


får vi en uppfattning om forskningens synlighet och genom-


slag i den internationella forskarvärlden. Endast artiklar index-


erade i Web of Science-databasen är inkluderade i analysen 


(85-90 procent av det totala antalet referentbedömda artiklar 


årligen). Värdena visar hur ofta en artikel i genomsnitt citeras 


i förhållande till vad som är normalt för samma typ av artiklar. 


För att skapa denna jämförbarhet används medelciteringen 


för alla artiklar av samma dokumenttyp, från samma år och 


inom samma forskningsfält. Artiklar som citeras exakt lika 


mycket som medelciteringen, dvs. världsgenomsnittet, får 


då värdet 1. Värden över denna nivå innebär att artiklarna 


citerats i högre utsträckning än världsgenomsnittet för samma 


typ av artiklar.


 


Citeringen av artiklar från Lunds universitets fluktuerar lite 


från år till år och ligger under den studerade perioden mellan 


5 och 14 procent över ”normalnivån”. Sett till hela perioden 


2010-2013 är citeringsgraden 1,09. 


PUBLICERINGSFOND
Publiceringsfonden har under året bidragit till 272 artiklar 


som publicerats med Open Access. Fonden är till för att stödja 


övergången till Open Access och bidrar med 50 procent av 


publiceringsavgiften i fritt tillgängliga tidskrifter. 2013 och 


2012 var antalet artiklar som fick stöd 264 respektive 248. 


KOSTNAD PER REFERENTBEDÖMD VETENSKAPLIG 
PUBLIKATION
Måttet visar den totala kostnaden för forskning fördelat på 


antalet referentbedömda artiklar och översiktsartiklar. Efter-


som siffrorna för 2014 ännu är preliminära, redovisas endast 


uppgifter till och med 2013.


Figur 4.9 Publikationer


2011 2012 20131 20142


Artiklar i referentbedömda tidskrifter 4 135 4 623 4 533 4 655


Vetenskapliga översiktsartiklar 128 121 186 220


Konferensartiklar 616 639 569 389


Bokkapitel 477 572 629 454


Vetenskapliga monografier 66 93 72 75


Editerade volymer 83 101 86 61


Totalt 5 505 6 149 6 075 5 854


Övriga publikationer (övriga vetenskapliga artiklar, rapporter, översättningar, recensioner etc) 946 1 078 1 172 868


Doktorsavhandlingar 327 322 362 390


Licentiatavhandlingar 39 24 32 20


Totalt  6 817     7 573     7 641     7 132    


1 Uppgifterna för 2013 är uppdaterade.
2 Uppgifterna för 2014 är preliminära på grund av eftersläpning i registreringen. 


Figur 4.7 Fältnormerad citeringsgrad


2010 2011 2012 2013


Fältnormerad citeringsgrad 1,05 1,10 1,08 1,14


Citeringsdata från CWTS Leiden University; datakälla Thomson Scientific/
ISI. Publikationerna är fraktionerade vilket innebär att de delats upp 
över samtliga medverkande författare och endast de andelar som tillhör 
författare från Lunds universitet ingår i beräkningen. Om exempelvis 2 
av 5 författare i en publikation tillhör Lunds universitet räknas denna 
publikation som 0,4. Självciteringar är exkluderade.


Figur 4.8 Kostnad per refereegranskad vetenskaplig 


publikation (tkr)


2009 2010 2011 2012 2013


Kostnad per refereegranskad 
vetenskaplig publikation 
(prestation)


967 971 963 940 1 006
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5. Innovation & Samverkan
Universitetet har i uppgift att samverka med det omgivande samhället, infor-
mera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultat från universitetet 
kommer till nytta. I detta kapitel redovisas olika aktiviteter för att samverka 
och sprida kunskap från universitetet till samhället. Resultatet av Lunds uni-
versitets innovationssystem verksamhet återfinns i detta kapitel.
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5.1 Publika arrangemang
Under det gångna året har många universitetsgemensamma arrangemang med allmän-
heten som målgrupp genomförts. Arrangemangen syftar till spridning av forskningsrön 
och frågeställning till olika målgrupper.


Debatt i Lund arrangeras på Café Athen fyra gånger per år.  


Debatt i Lund vill dra in fler forskare i samtidsdebatten, i mö-


ten med studenter och engagerad allmänhet. Årligen besöks 


arrangemangen av  cirka 1 000 personer och ses på webben 


av mellan 1 000 och 3 000 personer. Dessutom sprids även 


arrangemanget via UR kunskapskanalen.


De Humanistiska och teologiska fakulteterna står årligen för 


universitetets medverkan på Bokmässan i Göteborg och visar 


där upp aktuell forskning. Under Bokmässan 2014 besökte 


cirka 1 300 personer universitetets monter.


Årligen medverkar universitetet i politikerveckan Almedalen. 


Under Almedalsveckan genomfördes föreläsningar och den 


populärvetenskapliga presentationstävlingen Science Slam. I 


år genomfördes även ett studentbostadsevent. Sammantaget 


besökte cirka 600 personer dessa aktiviteter.


Euroscience Open Forum (ESOF) är Europas största öppna 


forskningsmöte som hålls i olika europeiska storstäder vart-


annat år. 2014 hölls denna konferens i Köpenhamn. 4 000 


personer deltog i årets konferens och sammanlagt 38 000 


besökte den publika delen Science in the City. Universitetet 


finansierade 50 stipendier för unga forskare som ville delta 


och flera aktörer från Lund medverkade i både programmet 


och i science in the city.


Den största och bredaste publika tilldragelse i regionen är 


den årliga Malmöfestivalen. 1,4 miljoner personer besöker 


festivalen varje år. I år presenterades för första gången Street 


science på festivalen, där forskarna på fem minuter förklarade 


sin forskning. Cirka 100 personer ingick i publiken.


Forskar Grand Prix är en nationell tävling där forskare tävlar 


om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning på 


mycket kort tid. Initiativet drivs av föreningen Vetenskap och 


Allmänhet. Vid deltävlingen i Lund korades en lokal vinnare 


som sedan representerade lärosätet vid en nationell öppen 


final i Stockholm. Vid båda dessa tillfällen nådde arrang-


emanget cirka 200 personer.


Lund Grand Prix är ett årligt event arrangerat av Lunds 


kommun i samarbete med Lunds universitet. Eventet hålls i 


samband med prisutdelningen för årets företagare och årets 


nyföretagare. 2014 hade arrangemanget 650 gäster.


Botaniska trädgården är en viktig del av universitetets sam-


hällsengagerande verksamhet. På åtta hektar visar trädgården 


upp 7 000 olika växtarter från jordens alla klimatzoner i syfte 


att förmedla kunskap om biologisk mångfald. Antalet besö-


kare uppgår till drygt en halv miljon per år.


Botaniska trädgården erbjuder guidade visningar för såväl 


barn som vuxna. Under 2014 hölls fem öppna visningar med 


varierande publiksiffror och 140 grupper om i genomsnitt 20 


personer deltog i bokade visningar (totalt cirka 2 800 perso-


ner). Fler grupper (skolklasser och andra) besökte trädgården 


på egen hand.


 


Projektet Barn i Botan syftar till  att få fler barn att upptäcka 


naturens betydelse och inspirera dem till vidare studier. Det 


gångna året kom 800 elever från årskurserna 3 och 4. Dessut-


om anordnades skollovsutställningar och andra utställningar 


som haft runt 500 besökare per dag.


 


Under 2014 har Botaniska trädgården haft sex aktivitetsdagar 


(växtmarknad i maj och i september, Svampens dag, Orkidé-


fest, Kulturnatten och julutställning). Under aktivitetsdagar 


ökar besöksantalet i trädgården trefalt, det vill säga till cirka 


4 500 personer per dag.


Historiska museet på Krafts torg har under 2014 öppnat fyra 


nya utställningar. Zoologiska salens uppstoppade djur, litur-


giska föremål från skånska kyrkor, antika skulpturer och delar 


av anatomiska institutionens samling visas nu bland mycket 


annat i museets fyra våningsplan.


Under våren 2014 genomförde Odeum en turné till San Fran-


cisco och Los Angeles med både kör och orkester. Turnén 


hade fyra konserter med totalt 400 personer i publiken. I 


september genomförde man ett nytt projekt, en ny form av 


samarbete mellan nycirkus och körsång. Fyra slutsålda före-


ställningar gavs med en total publiksiffra på 460 personer.


Skissernas museum bedriver, förutom många utställningar, en 


omfattande publik programverksamhet som erbjuder föreläs-


ningar, filmer, konserter, debatter och pedagogisk verksam-


het för barn och unga, familjer och vuxna. Genom program-


verksamheten når museet ut till olika målgrupper. Museet 


samarbetar med befintliga organisationer och verksamheter, 


till exempel ArchFilm Lund och Doc Lounge, för att nå ut till 


nya publikgrupper. Särskilda arrangemang som Kulturnatten, 


Konstkväll Lund och museets 80-årsjubileum lockade vart och 


ett cirka 1000 besökare. Söndags- och skollovsverkstäderna 


för barnfamiljer lockade mer än 1 000 besökare på ett år.


Utöver dessa event har även ett stort antal publika arrang-


emang skett under året ifrån fakulteter och institutioner.
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5.2 Uppdragsutbildning
Lunds universitets enhet för uppdragsutbildning – LUCE – anpassar universitetets kunskap 
och forskningsresultat till externa aktörer och bidrar därmed till samhällsutvecklingen 
både nationellt och internationellt. Genom uppdragsutbildning fångar universitetet också 
upp omvärldens behov och de externa aktörernas erfarenheter och perspektiv berikar 
därigenom grundutbildning och forskning.  


Under 2014 har universitetet sett ett stort intresse från om-


världen av hur vi i Sverige arbetar med ledarskap, lärarskap 


och medarbetarskap och hur vi därmed skapar kreativa och 


lärande organisationer. Det har också funnits ett specifikt 


intresse för hur just universiteten arbetar med dessa frågor. 


Dessa ämnen var huvudteman i bland annat uppdragsutbild-


ningen Educational Management som gavs för universitetslä-


rare, anställda vid ett pedagogiskt institut i norra Kazakstan, 


från mars till maj 2014. Året avslutades också med en kortare 


utbildning på samma tema för St Petersburg State University 


i Ryssland.  


Lärande har också varit fokus för Skolverkets satsning på ny-


anländas lärande. Lunds universitet har under hösten gett fyra 


kurser på temat och det finns ett stort fortsatt intresse från 


de kommunala skolorna. Utbildningen syftar till att ge lärarna 


vid skolorna ökade kunskaper om nyanlända elevers läran-


devillkor. Utbildningen syftade också till att främja kollegialt 


lärande genom att varje deltagare har ingått i ett skolteam 


med uppdrag att förändra synsättet och arbetssättet med 


nyanlända på skolorna. 


Det senaste årets arbete inriktat mot Indonesien har under 


hösten resulterat i ett första steg mot ett omfattande kapa-


citetsutvecklingsprogram med syfte att bidra till utvecklingen 


av ett nationellt innovationssystem i Indonesien. En första 


delegation med representanter från olika regioner, myndig-


heter, universitet, forskningsorganisationer och privat sektor 


i Indonesien kom till Lund i november för en första utbildning 


i innovationssystem och entreprenörskap. Lund universitet 


har i samarbete med företaget Lundavision, Ideon Science 


Park, Lunds kommun, Region Skåne med flera satt ihop en 


första utbildning med syfte att ge deltagarna en överblick 


över grunderna för ett innovationssystem och för att knyta 


kontakter med de olika svenska aktörerna. 


Figur 5.1 Forskarstuderande med anställning utanför universitetet (HTE)


2010 2011 2012 2013 2014


Företagsdoktorander 41 41 50 59 56


- Andel kvinnor/män 34/66 32/68 28/72 37/63 27/73


Anställning i offentlig sektor m.m 63 48 26 40 37


- Andel kvinnor/män 57/43 54/46 54/46 60/40 54/46


Anställning på undervisningssjukhus 85 79 93 104 121


- Andel kvinnor/män 51/49 51/49 53/47 53/47 55/45


FORSKARSTUDERANDE MED ANSTÄLLNING VID FÖRETAG ELLER ORGANISATIONER UTANFÖR UNIVERSITETET


Ett sätt att mäta samverkan med det omgivande samhället är 


att titta på hur många forskarstuderande som har anställning 


vid företag eller organisationer utanför universitetet.


Antalet doktorander med anställning utanför universitetet, 


exempelvis företagsdoktorander och anställningar som lä-


kare etc, är för 2014 ungefär samma som för 2013. Denna 


konstruktion, som har drag av uppdragsutbildning, bidrar 


förutom till en kompetenshöjning i aktuella organisationer 


eller företag också starkt till en bättre samverkan mellan 


universitetet och det omgivande samhället.
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5.3 LU Innovation System
LU Innovation System är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universi-
tet. Syftet är att hjälpa forskare och studenter att omvandla sin kunskap och sina resultat 
till nya framgångsrika produkter och tjänster. Sedan 1999 har innovationsverksamheten 
arbetat med idéer från forskare och studenter och som del av verksamheten investerat i 
drygt 70 nya bolag.


LU Innovation System hjälper till att integrera forskning, 


innovation och företagande. Genom att ta tillvara kunskap 


från universitetet kan samarbeten och idéer utvecklas som 


bidrar till fler arbetstillfällen och ökad tillväxt, samtidigt som 


värdefulla lösningar snabbare kommer till nytta i samhället. En 


viktig del av arbetet handlar om att ge stöd till den enskilde 


forskaren eller studenten för att hitta utvecklingsmöjlighe-


ter för idéer. Detta sker bland annat genom att bidra med 


kontakter, affärsutveckling, rådgivning och finansiering och 


att hitta kompletterande kompetenser. I verksamheten ingår 


även holdingbolaget LU Innovation System AB som arbetar 


operativt med att ta innovationer till marknaden genom att 


investera i och stötta tidiga forskningsbolag. 


Mycket av arbetet sker i tidiga skeden, redan på forskningssta-


diet. Tre av sju affärsutvecklare arbetar integrerat i strategiska 


forskningsmiljöer med forskningsmiljön som sin huvudsakliga 


bas. LU Innovation System stöttar även forskare och studenter 


vid regionens alla lärosäten genom Innovationskontor Syd. 


INNOVATIONSRESULTAT
Figur 5.2 visar en översikt över verksamhetens resultat utifrån 


antal idéer, bildade bolag och patentansökningar som har 


lämnats in under åren. Nya portföljbolag inkluderar de bolag 


som fått investering av LU Innovation System AB, bolags-


bildning avser de bolag som under året bildats utifrån de 


forskningsprojekt som gått igenom idéutvecklingsprocessen. 


Kommersialiseringsprojekten avser de idéer som gått vidare 


i utvecklingsprocessen.


LU Innovation System har under året utvecklat och imple-


menterat en process för idéutveckling och kommersialisering. 


Projektens utveckling har delats in i tre faser från idé till bolag 


eller licensaffär: idé-, verifierings- och utvecklingsfas. Under 


året har inflödet av idéer nått upp till 119 och 15 bolag har 


bildats. Två licensaffärer har även genomförts. Under året 


har totalt 84 idéer funnits i verifieringsfas och utvecklingsfas.


STRATEGISKT INNOVATIONSOMRÅDE 
FOLKSJUKDOMAR - SWELIFE
De strategiska innovationsområdena är ett nationellt initiativ 


från VINNOVA. Lunds universitet har i november tilldelats 


det operativa ansvaret för innovationsområdet Folksjukdomar. 


Totalt kommer närmare en halv miljard satsas på forskning 


inom ramen för programmet. Målet för programmet är att 


Sverige år 2020 ska vara ett av världens ledande ekosystem 


för Life Science, vilket kännetecknas av effektiva och dyna-


miska nätverk bestående av starka akademiska forskningsmil-


jöer, små företag, global Life Science industri och hälso- och 


sjukvården. 


INTEGRERAD AFFÄRSUTVECKLING 
För att stärka innovationsarbetet i de strategiska forsknings-


områdena har LU Innovation Systems affärsutvecklare på plats 


i forskningsprojekten. Det finns tre affärsutvecklare som ar-


betar integrerat i följande SFO-miljöer; Diabetes, Parkinsons 


sjukdom och Degenerativa sjukdomar i hjärnan samt Cancer, 


ett område  som tillkommit under året. 


Figur 5.2 Innovationsresultat (antal)


2011 2012 2013 2014


Nya portföljbolag 8 6 5 5


Bolagsbildningar 16 16 14 15


Patentansökningar* 23 22 27 16


Kommersialiseringsprojekt 55 70 56 84


Nya idéer 79 104 110 119


*varav internationella PCT-ansökningar 9 6 7 7
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Affärsutvecklarnas arbete i forskningsmiljöerna ger en stor 


insikt i forskarnas projekt och behov vilket också underlättar 


arbetet med att identifiera nya industrisamarbeten, idéer och 


möjligheter till nyttiggörande. Inom ramen för samarbetet 


ordnas även aktiviteter och utbildningar för doktorander 


och forskare för att stimulera och stödja innovation inom 


Life Science projekten. Affärsutvecklarna kan även bistå med 


värdefullt stöd i forskningsansökningar i vilka nyttiggörande 


av kunskap har en betydande roll. 


ÖKAD SATSNING MOT STUDENTER
Samarbetet med VentureLab, som arbetar med inspiration, 


affärsrådgivning och inkubator för studenter, har stärkts yt-


terligare under året. LU Innovation System har för 2014 haft 


en större budget dedikerad för studenter och denna resurs har 


huvudsakligen kanaliserats genom VentureLab. LU Innovation 


System har bland annat ansvarat för den affärsrådgivning som 


sker för studenter som är i kontakt med VentureLab. Det är 


två av enhetens juniora affärsutvecklare som arbetar med 


denna rådgivning som en del i sitt traineeprogram. Under 


året har 34 företag fått kontorsplats hos VentureLab och 133 


studentidéer har kommit in för rådgivning.


Leapfrogs är ett program för att stimulera entreprenörskap 


bland studenter och finansieras av VINNOVA och Innovations-


kontor Syd. Leapfrogs har genomförts för tredje året i rad. 


Detta år nära dubblerades antalet sökande och drygt 220 


studenter från universitet och högskolor i Skåne och Blekinge 


ansökte om att få ta del av Leapfrogsstödet. 35 studenter har 


beviljats stöd vilket innebär att de på heltid har kunnat arbeta 


med sina affärsidéer under tre månader. Utöver ekonomiskt 


stöd har studenterna fått ta del av workshops och inspira-


tionsföreläsningar samt utbytt idéer och erfarenheter mellan 


projekten. Årets idéer och projekt har berört flera branscher, 


exempelvis mobilapplikationer, pedagogiska barnböcker, 


närproducerade råvaror samt innovativa betalningslösningar. 


INNOVATIONSKONTOR SYD
Innovationskontor Syd (IKS) initierades 2010 som en sam-


verkansplattform för Lunds universitet, Malmö högskola, 


Högskolan Kristianstad, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska 


Högskola.


Under 2014 har IKS fokuserat på metoder för att stärka 


idéutveckling och konkretisering av affärskoncept. Arbetet 


genomförs med en allt större bredd från universitetets olika 


kunskapsområden, såväl forskare som studenter, och har sett 


ett ökat behov av verktyg anpassade för tjänster likväl som för 


produkter. IKS har under året arbetat med att kvalitetssäkra 


stödet för studenters innovationskraft och entreprenörskap, 


vilket är ett område som kommer att ha fortsatt hög prioritet. 


Sammantaget har IKS stöttat 85 forskningsprojekt och 15 


nya bolag till ett totalt belopp om drygt 6,4  miljoner kronor. 


Återrapportering om IKS enligt regleringsbrevet finns på s 79.


Innovationsverksamheten vid Lunds universitet samt Innova-


tionskontor Syd (IKS) stödjer utveckling och nyttiggörande 


av idéer och forskning från universitetet genom olika finan-


sieringsverktyg. I tidiga forskningsnära faser förmedlar LU 


Innovation System ekonomiskt stöd för att stärka kommersi-


ella projekts utveckling genom att minska risk och förbättra 


marknadspotentialen. För samarbetsprojekt finns medel att 


söka för att utveckla relationer med det omgivande samhället. 


De finansiella stöden kan sökas av forskare och studenter vid 


lärosätena inom IKS. 


Teststödet ges för initiala bedömningar om en idé verkar ha 


kommersiell potential. Upp till 15 000 kronor kan användas 


för till exempel nyhetsgranskning eller tidig marknadsanalys. 


Resultat: 10 projektinvesteringar.


Verifieringsstödet ingår i VINNOVAs program Verifiering för 


tillväxt. Investeringar på upp till 300 000 kronor kan användas 


för att kommersiellt och tekniskt verifiera och validera forsk-


ningsbaserade affärskoncept. Stödjer kommersialiseringspro-


cessen med utgångspunkt i marknadens behov. Resultat: 65 


projektinvesteringar.


Acceleratorstödet ska hjälpa nystartade bolag med tydlig 


marknadspotential att komma närmare marknad och beta-


lande kunder. Ett stöd upp till maximalt 300 000 kronor per 


bolag. Resultat: 7 projektinvesteringar.


Verifiering för samverkan är ett nyintroducerat stöd som 


syftar till ett ökat samarbete mellan akademi och det omgi-


vande samhället. Målet är att skapa långsiktiga relationer som 


leder till direkt eller indirekt kommersiellt nyttiggörande. Ett 


stöd upp till maximalt 150 000 kronor per samverkansprojekt 


kan finansiera lönekostnader för den akademiska parten och 


material/tester. Resultat: 3 projektinvesteringar.


LU INNOVATION SYSTEM AB
LU Innovation System AB investerar i projekt som har en hög 


internationell marknadspotential, ett unikt koncept som på 


ett konkurrensmässigt sätt löser ett tydligt kundbehov samt 


är i behov av tidig bolagsfinansiering. Sedan 1999 har inno-


vationsenheten vid Lunds universitet investerat i 74 bolag och 


LU Innovation System AB är delägare (upp till maximalt 20 


procent ägarandel) i 41 bolag. 


Fem nya bolag tillkom i portföljen under året genom att LU 


Innovation System AB blev delägare i de befintliga bolagen; 


Fieldly, projektledningsverktyg för byggbranschen, Jojnts, 


applikation med träningsövningar för ledbesvär/artros, 


Ximantis, algoritm för förutsägelse av trafikköer, Applied 


Geomatics Sweden, applikation för information om fysisk 


tillgänglighet och Senzagen, diagnostiseringsverktyg som 


kan ersätta djurförsök.


LU Innovation System AB kan ge finansieringsstöd på upp 


till 500 000 kronor i form av ägarkapital via holdingbolaget. 


Utöver det finansiella stödet, hjälper holdingbolaget även till 


att hitta externa investerare som kan gå in med ekonomiskt 


stöd i bolagen samt stöttar initialt bolagen genom styrelse-


arbete med mera. 
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Ett portföljbolag som under året har haft stora framgångar 


är Thylabisco. Företaget har utvecklat en aptitdämpande 


produkt för viktminskning baserad på thylakoider, utvunna 


ur spenat. Forskarna bakom bolaget har i kliniska studier visat 


att ett intag av thylakoider leder till en ökad mättnad, minskat 


sötsug samt stabilisering av blodsockernivåer och minskad 


insulinproduktion.


 


LU Innovation System AB började arbeta med forskarna 


bakom Thylabisco redan 2005. Två år senare bildades bolaget 


Thylabisco, som framgångsrikt licensierade ut sitt koncept 


2011. År 2014 lanserades den första hälsokostprodukten, 


under varumärket Aptiless. Sedan lanseringen i januari i år är 


Aptiless den klart marknadsledande produkten i hälsofack-


handeln i både Sverige och Norge med en marknadsandel på 


38 procent i segmentet viktkontroll.


LU Innovation System AB har under året gjort exit ur sju tidi-


gare portföljbolag: 


• Exini Diagnostics, avancerad mjukvara för medicinsk 


bildanalys


• BioInvent, läkemedel framställda av konstgjorda antikrop-


par


• InXL Innovation, (fd Avensia Innovation) moderbolag i IT 


koncern


• Medviso, först i världen med att följa en hel blodvolyms 


väg genom hjärtat


• NeuroVive Pharmaceutical, aktiv substans cyklosporins 


som ger skyddande verkan på nervceller


• Sensodetect, metod för att diagnostisera schizofreni, 


ADHD eller Aspergers syndrom.


• Itacih LU IPR, bolag för hantering av IP (intellectual pro-


perty) som kommer ut från forskningsprojektet ”It sup-


port for advanced cancer treatment at home”. 


Figuren nedan visar den ackumulerade tillväxten för de bolag 


som LU Innovation AB System har investerat i sedan 1999. 


Graferna visar att dessa företag har bidragit till motsvarande 


nära 2 800 årsarbeten i sysselsättning, fått in 2,8 miljarder 


kronor i riskkapital, haft en ackumulerad omsättning på 2,3 


miljarder kronor samt bidragit med 800 miljoner kronor i skat-


teintäkter. De bolag som LU Innovation System AB investerar 


i har ofta en lång väg att gå från lysande idé till lönsamt 


företag, varför investeringarnas effekt syns först på längre 


sikt, vilket graferna också visar. 


Under 2013 hade portföljbolagen sammanlagt 310 miljoner 


kronor i nettoomsättning och sysselsatte drygt 260 heltids-


tjänster. Under 2013 drog portföljbolagen in totalt 340 mil-


joner kronor i riskkapital där bolagen GLO och Sol Voltaics 


stod för de största investeringarna med 202,4 miljoner kronor 


i riskkapital.


Figur 5.3 Ackumulerad tillväxt LU Innovation System:s portföljbolag 1999-2013
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5.4 Öppen innovation
Öppen innovation i samverkan sker på många olika sätt och i samarbete mellan många 
olika enheter och organisationer på Lunds universitet. Med öppen innovation menas 
processer som bjuder in nya kompetenser och grupper, som inte nödvändigtvis finns inom 
den egna organisationen, för att utveckla nya lösningar och tillämpningar. 


Den enhet som har ett specifikt uppdrag att arbeta med ut-


veckling och ledning av innovations- och samverkansprojekt 


är LU Open Innovation Center. Vid LU Open initierar, utvecklar 


och driver universitetet innovationsprojekt där företag, regio-


ner och kommuner tillsammans med forskare och studenter 


tar sig an komplexa utmaningar. Temaområden för projekten 


är Framtidens städer, Framtidens material, Framtidens e-hälsa, 


Digitala och molnbaserade lösningar, Social innovation samt 


Studentinnovation. Under 2014 har LU Open drivit eller med-


verkat i nära 50 projekt inom olika områden samt ansvarat 


för arrangemanget av Social Business Week där strålkastarna 


riktades mot socialt företagande och besöket av Nobels freds-


pristagare Muhammad Yunus. Tre exempel på projekt och 


initiativ som LU Open har arbetat med under 2014 är:


CREATING COMPETITIVE JOBS
Interregprojektet Creating Competitive Jobs utgår från pre-


missen att nyttiggöra forskning genom att bjuda in företag 


till universitetet. Konceptet har varit populärt: efter en an-


sökningsprocess där 90 små och medelstora företag ansökt 


om att få en plats på ett av fem universitet i Öresundsregio-


nen har 15 företagsrepresentanter under sex månader fått 


ett unikt tillträde till akademin. Där har de blivit handledda 


av matchade forskare för att utveckla samarbeten, projekt 


och specifika kunskaper som ska kunna gynna företagens 


möjlighet till tillväxt och jobbskapande. Projektet avslutades 


i december 2014 och resultaten är mycket lovande. Flera före-


tag har utvecklat prototyper tillsammans med forskarna, nya 


forskningsmöjligheter har uppstått och redan innan projek-


tets avslutning har tre arbetstillfällen skapats i olika företag. 


Två nya företag har skapats och EU-ansökningar har i vissa 


fall lämnats in av företagen tillsammans med institutionerna 


och andra konsortieparter. 


Creating Competitive Jobs är ett exempel på den utvecklings-


funktion som LU Open har genom att fungera som testbädd 


för nya koncept och idéer relaterat till hur universitetet 


samverkar och nyttiggör kompetens och kunskap mellan 


samhällssektorer. 


FOODBEST
En av EU:s största satsningar är European Innovation and 


Technology (EIT) och Knowledge Innovation Communities 


(KIC). KIC:arnas huvuduppgift är att med hjälp av innovation 


genom forskning och utbildning, entreprenörskap och sam-


verkan mellan företag och universitet utveckla den europeiska 


industrin, skapa fler jobb och öka konkurrenskraften inom 


olika sektorer. 


Lunds universitet har under 2014 deltagit i arbetet med en 


KIC i livsmedel och är medlem i ett konsortium vid namn 


Foodbest. Projektet har varit förankrat på ledningsnivå och 


universitetet har också varit delad värd för Foodbest Nordic, 


den dansk-svenska noden, och hyst ungefär halva sekretaria-


tet. LU Open har under en stor del av året förvaltat de svenska 


pengarna inom Foodbest Nordic samt det interregprojekt 


som har bidragit stort till finansieringen av samarbetet. Delar 


av sekretariatspersonalen har också haft sina anställningar 


på LU Open. Planeringsarbete och verksamhet har bedrivits 


av relevanta institutioner som till exempel institutionen för 


livsmedelsteknik, Ingvar Kamprad Design Center (IKDC) med 


flera. I slutet av 2014 flyttade Foodbest Nordics lundadel till 


LTH och Institutionen för livsmedelsteknologi. 


STUDENTINNOVATION
LU Open stöttar studenter och organisationer att tillsam-


mans lära av varandra, bli ännu mer innovativa och mötas 


över discipliner och traditioner. Genom satsningen på stu-


dentinnovation har ett stort antal aktiviteter genomförts för 


att stimulera studenters intresse för innovation och entrepre-


nörsskap. Genom tydliga processer och verktyg som Demola 


och ConceptX har det blivit betydligt enklare för företag och 


internationella studenter att få möjlighet att engagera sig. 


Demola är en fakultetsöverskridande kurs i utmaningsdriven 


innovation där studenter bildar tvärdisciplinära grupper och 


tillsammans arbetar för att lösa en utmaning eller utveckla en 


förfrågan från företag och organisationer. I ConceptX sam-


las personer under 24 timmar för att tillsammans utveckla 


lösningar på utmaningar som ställs från externa klienter. LU 


Open har också tagit initiativ till en gemensam projektkurs 


med företag inte bara för Lunds universitet utan också stu-


denter från Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och 


Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Under 2014 har mer 


än 300 studenter och ett 40-tal företag engagerats.
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5.5 Medicon Village
2010 beslutade AstraZeneca att flytta sin verksamhet från Lund. Detta blev ett unikt 
tillfälle för Lunds universitet att få tillgång till en del av lokalerna och bilda ett forsknings- 
och innovationscentrum inom Life Science, Medicon Village. Detta möjliggjordes genom 
en generös donation av Mats Paulsson.


Medicon Village är unikt då allt från biobanker och forskare 


till innovatörer och uppstartsföretag inom Life Science finns 


samlat. Aktiviteten på Medicon Village ökar och intresset från 


nya medlemmar är stort. I slutet av 2014 fanns över 1 100 


arbetsplatser på Medicon Village vilket innebär att det är fler 


personer med fast arbetsplats på anläggningen nu än vad 


det var 2010. 


GRÄNSÖVERSKRIDANDE MÖTEN
Medicon Village erbjuder en oöverträffad möjlighet för möten 


och samverkan för forskare vid Lunds universitet. Förutom 


den nära kontakten mellan forskarna erbjuder Medicon Vil-


lage möjligheter till att ta forskningen ett steg längre, det vill 


säga till att föra ut forskningsresultaten till samhället. Det kan 


ske med hjälp av aktörer såsom LU Innovation System, Lund 


Life Science Inkubator, Lunds universitets Foresight Institute, 


patentbyråer, jurister, innovationsbolag och mer etablerade 


bolag som finns på plats på Medicon Village. Dessutom är 


både LIF (de forskande läkemedelsföretagen) och Läkeme-


delsverket nu också på plats på Medicon Village.


Flertalet forskargrupper som flyttat till Medicon Village ser 


ett tydligt mervärde för sin forskning genom placeringen 


på Medicon Village. Den största verksamheten som Lunds 


universitet har etablerat på Medicon Village är en enhet för 


cancerforskning. Genom detta är en del av Lunds universitets 


cancerforskare, som tidigare var lokaliserade på olika håll i 


Lund och Malmö, sedan sommaren 2013 samlade på Medi-


con Village. Dessa cancerforskare liksom Lunds universitets 


övriga cancerforskare i Lund och Malmö kommer att ingå i 


Lunds universitets Cancer Centrum (LUCC) som etablerats för 


att samordna alla universitets cancerforskare oavsett deras 


geografiska lokalisation och fakultetstillhörighet. Regionalt 


Cancercentrum Syd, Tumörregistret, Region Skånes Biobank 


och vissa produktbolag inom cancerområdet finns också lo-


kaliserade på Medicon Village. 


GEMENSAMMA AKTIVITETER
En styrgrupp för LUCC är bildad och arbetar med frågor så-


som gemensam införskaffning och utnyttjande av avancerade 


instrument, att hitta nya vägar och kanaler för att facilitera 


gemensamma projektsamarbeten samt spridning av forsk-


ningsresultat till exempel genom konferenser och workshops.


LUCC har etablerat en lyckad seminarieserie som är mycket 


välbesökt. Vid seminarierna som sker vid lunch varje vecka 


berättar forskare vid LUCC om sin forskning. Detta har gett 


upphov till många nya beröringspunkter och samarbeten 


mellan forskare. Dessa lunchmöten kompletteras en gång i 


månaden av ett eftermiddagsseminarium, där internationella 


toppforskare bjuds in för att berätta om sin forskning, följt 


av After Work då alla har möjligheten att interagera med 


dessa forskare.  


FORSKNING PÅ MEDICON VILLAGE
Utöver cancerforskare är flera andra verksamheter från Lunds 


universitet idag etablerade på Medicon Village. Antidiabetic 


Food Center har flyttat sin verksamhet till Medicon Village 


och därmed fått tillgång till större och mer ändamålsenliga  


lokaler. Detta har inneburit att unika förutsättningar har ska-


pats för forskarna som är knutna till detta center, att delta 


i och utföra internationella studier med fokus på livsmedels 


hälsoeffekter på människan. Astrogeobiologilaboratoriet 


har sedan etableringen på Medicon Village kunnat utöka 


sin verksamhet i de specialanpassade lokalerna och kan nu 


hantera både lagring av de stora mängderna sten, som deras 


forskning kräver, samt forsla bort de stora mängderna av 


syra, som bildas som restprodukt vid deras försök. Forskarna 


vid Astrogeobiologilaboratoriet har skapat möjligheter att 


fortsätta sin forskning kring kopplingen mellan stora evolu-


tionära förändringar i livets utveckling och stora förändringar 


i rymden. 


Det senaste årets utveckling på Medicon Village är mycket 


positivt för Lunds universitet. Intresset från universitets fors-


kare är idag stort och forskarna ser ett stort mervärde med 


att kunna bedriva sin verksamhet på Medicon Village.
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5.6 Donationskampanj
Den 24 januari 2014 invigdes donationskampanjen ”Lunds universitet – För en bättre 
värld”. Kampanjen äger rum inför universitetets 350-årsjubileum och är den hittills största 
donationssatsningen i Norden. Kraftansträngningen är den senaste i en lång rad filantro-
piska insatser som hjälpt till att bygga universitetet sedan dess grundande 1666.


Bakgrunden till kampanjen är de nya förutsättningar som 


råder globalt i universitetsvärlden. Lunds universitet möter 


en tilltagande konkurrens från internationella lärosäten och 


filantropiskt kapital från företag, stiftelser och privatpersoner 


är nödvändigt för att verksamheten ska fortsätta locka de 


bästa forskarna och studenterna.


Vidare har kampanjen som mål att synliggöra den privata 


sektorns roll och öka samverkan och dialog med alumner och 


vänner. Kampanjen omfattar hela universitetets fundraisingar-


bete och exemplifieras i ett tjugotal projekt som fakulteterna 


valt ut. 


KAMPANJHEMSIDAN
Hemsidan www.donationskampanj.lu.se är kampanjens pri-


mära kommunikationskanal. Här presenteras ett antal utvalda 


projekt och förhoppningen är att besökarna ska ge sitt stöd 


när de ser den samhällsnytta som universitetet bidrar med. 


Goda möjligheterna att ge direkt online skapar möjligheter 


för en bred målgrupp att donera stora som små gåvor till 


önskvärda projekt. 


EKONOMISK DELRAPPORT
Den ekonomiska delrapporten för kampanjen per december 


2014 visar att de sammantagna insatserna av att attrahera 


externt filantropiskt kapital vid universitetet hittills genererat 


cirka 1,15 miljarder kronor. 


Ambitionen är att kampanjen ska inbringa tre miljarder kro-


nor till och med januari 2018. Detta mål baseras bland annat 


på en uppskattning av universitetets nuvarande gemensamma 


arbete som genererar cirka 500 miljoner kronor per år i dona-


tioner och bidrag från den privata sektorn. Den största delen 


av dessa medel härrör från enskilda forskare, institutioner, 


fakulteter och övriga verksamheter som ansöker om bidrag 


hos stiftelser och fonder. Utöver dessa ansträngningar beräk-


nas arbetet med kampanjen attrahera ytterligare en miljard 


kronor under perioden 2011-2018. 


GÅVOR UNDER ÅRET
Under året har universitetet fått ett flertal donationer och 


gåvor. Exempelvis har donationer om totalt tolv miljoner 


kronor inkommit till stipendier för internationella studenter, 


tio miljoner kronor från Kirsten, Finn och Jörn Rausing till 


Skissernas museum och 200 000 kronor från Bo Adamsson 


till Energi och Byggnadsdesign.  


Totalt har 62 gåvor på sammanlagt 18 310 kronor inkommit 


via donationskampanjens hemsida under 2014.


KAMPANJSTYRELSEN
Kampanjstyrelsen är inrättad av rektor och ska strategiskt 


planera och driva kampanjen. Kampanjstyrelsen har både 


interna och externa ledamöter som har i uppdrag att verka 


som ambassadörer för universitetet och kampanjen. 


SATSNING PÅ STUDENTERNA - LUNDS UNIVERSITETS 
STIPENDIESTIFTELSE (LUSS)
I samband med Lunds universitets 350-årsjubileum har alum-


ner och vänner skapat en stiftelse som syftar till att göra det 


möjligt för universitetet att behålla och stärka sin internatio-


nella attraktionskraft. Stiftelsen ska ge ut stipendier, främst 


för att finansiera studieavgifter för utomeuropeiska interna-


tionella studenter vid Lunds universitet. Stiftelsen kommer 


att överlämnas som en gåva till universitetet i samband med 


avslutningen av jubiléet i januari 2018. Stiftelsen har under 


året delat ut 1,2 miljoner kronor till stipendier.


NÄTVERK FÖR ENGAGEMANG
Lunds universitets representanter samverkar med omvärlden 


i ett antal formaliserade nätverk. 


Jubileumssällskapet består av externa representanter från 


företrädelsevis näringsliv, samhälle, politik, kultur och media. 


Deltagarna får genom återkommande träffar möjlighet att ta 


del av universitetets verksamheter, och verkar däremellan som 


kampanjens ambassadörer. 


350-klubben är en arena för kontinuerliga samtal och utbyten 


mellan universitetet och grundarna av LUSS. Ett par träffar har 


arrangerats och klubben har idag 25 medlemmar.
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5.7 Alumnverksamhet
Lunds universitet strävar efter att ha en aktiv och god relation till sina alumner. Den 
erfarenhet och kunskap som alumnerna kan bidra med är en viktig del av den fortsatta 
utvecklingen och marknadsföringen av Lunds universitet.


Under 2014 har universitetet, för att förbättra kommunikatio-


nen med alumnerna och stärka universitetets närvaro utom-


lands, bjudit in till evenemang i Singapore, San Francisco, Los 


Angeles, New York och Tokyo. Evenemangen har anordnats 


i samband med att representanter ifrån universitetet redan 


är på plats och har flera gånger skett i samverkan med lokala 


aktörer i utlandet såsom konsulat, ambassader eller företag.


Totalt antal registrerade nätverksmedlemmar november 2014 


var 28 595. Nya medlemmar under 2014 uppgick till 1 100.


Under 2014 har traditionen med alumnfrukostar etablerat sig. 


Konceptet har visat sig vara mycket lyckat och efterfrågan 


för fler evenemang är stor hos lokala alumner. Årets alumn-


frukostar har inriktat sig på de publika verksamheterna vid 


universitetet och frukostar har hållits i Botaniska trädgården, 


Historiska museet och Skissernas museum. Under Almedals-


veckan på Gotland hölls en alumnfrukost med tema Bild-


ning hos våra politiker. Frukosten lockade alumner från hela 


Sverige och många uppskattade möjligheten att få ta del av 


verksamheten vid sitt alma mater. 


Universitetet fortsätter uppmuntra alumner att dela med sig 


av sina erfarenheter, exempelvis i Lundensaren, som är alum-


nernas e-nyhetsbrev och som utkommer fyra gånger per år. 


Förhoppningen är att erfarenheter och positiv återkoppling 


ökar universitetets rykte i näringslivet och bland presumtiva 


studenter. Positiva alumner är goda ambassadörer för univer-


sitetet. De kan fungera som talespersoner för universitetet 


eller som mentorer för nuvarande studenter. 


5.8 Lärosäten Syd
Lärosäten Syd har under funnits sedan 2009 och är ett samarbete mellan Blekinge tekniska 
högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö högskola och SLU i Alnarp. 
Studentkårerna samarbetar inom Studentkårer Syd. Här är ett axplock av aktiviteterna 
under 2014.


Under året lämnade Lärosäten Syd tillsammans med Stu-


dentkårer Syd ett gemensamt remissvar på den regionala 


utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030.


I mars beslöt Sveriges universitets- och högskoleförbunds 


(SUHF) generalförsamling att Lärosäten Syd 2016 får anordna 


NU-konferensen.  Temat blir Högskolan i samhället och sam-


hället i högskolan. NU, som står för nätverk och utveckling, 


är en nationell konferens som anordnas vartannat år och 


vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbild-


ning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt 


utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för sprid-


ning, dialog och debatt. 


Lärosäten Syd är en aktör inom Kompetetenssamverkan Skåne 


(KoSS). KoSS har sitt ursprung i ett uppdrag från Näringsde-


partementet som innebär att varje region fått i uppdrag att 


etablera en så kallad kompetensplattform. I Skåne bedrivs 


kompetensplattformen som ett samarbete mellan Länsstyrel-


sen, Region Skåne, Lärosäten Syd, Arbetsförmedlingen och 


Kommunförbundet Skåne. En av aktiviteterna inom KoSS är 


att utveckla en modell för samverkansinlärning där mentorer 


från lärosätena ska leda elever i gymnasier och grundskolor 


med hjälp av SI-metoden.


Samarbetet mellan de tre ämneslärarutbildningarna i regio-


nen fortsätter. I ämnen med få sökande studenter men där 


det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden har samläs-


ning mellan lärosätena utformats inom bland annat fysik, 


naturkunskap, moderna språk och svenska som andraspråk. 


Samläsningen innebär att kurser inte behöver ställas in utan 


studenterna kan läsa önskat ämne på ett annat lärosäte och 


på så vis kan fler lärare inom bristämnen utbildas. Styrgrup-


pen för lärarutbildningen inom Lärosäten Syd har utarbetat en 


överenskommelse som ska reglera detta i framtiden.
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6. Kompetensförsörjning
Universitetets medarbetare och deras arbetsinsatser är en förutsättning för 
att våra mål ska uppnås. I detta kapitel redovisas hur arbetet med kompe-
tensförsörjning, personalstrategiskt arbete, kompetensutveckling och värde-
grundsarbete har bedrivits under året. Nyckeltal rörande personalens antal, 
struktur och omsättning samt sjukfrånvaro redovisas också.
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6.1 HR-strategiskt arbete 
Lunds universitet vill vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 
vår värld och människors villkor. Universitetet är utsatt för global konkurrens och behöver 
kunna attrahera och behålla världsrenommerade lärare och forskare. Att attrahera och be-
hålla lärare och forskare kräver ett strategiskt och välgenomtänkt personalpolitiskt arbete. 


Särskilt viktiga frågor under året har rört karriärvägar och 


karriärrådgivning för yngre forskare, en bättre förankrad 


introduktion till universitetet och arbetsplatsen vid nya an-


ställningar, större utbud av kompetensutvecklingsaktiviteter 


för icke-svenskspråkiga medarbetare, att styrdokument ska 


finnas översatta till engelska och fler förebilder av under-


representerat kön.


Lunds universitet har, som enda svenska medlem i League of 


European Research Universities (LERU), ett särskilt ansvar när 


det gäller att påverka bland annat politiker, EU-kommissio-


nen, SUHF och Arbetsgivarverket för att hitta lösningar för 


de hinder som motverkar mobiliteten mellan länder i Europa. 


Skatter, pensionslösningar, försäkringar och arbetstillstånd är 


exempel på frågor som behöver harmoniseras för att utveckla 


Europa till en attraktiv forskarregion. Lunds universitet kan 


och vill vara en viktig spelare i utvecklingen av HR-strategierna 


i Europa. 


Lunds universitet strävar efter att uppfylla sin vision om 


att vara världsledande genom medarbetarnas kompetens, 


ledningens förmåga och den organisatoriska strukturen. 


Kompetensförsörjningen, dvs att kunna attrahera, rekrytera 


och  behålla de rätta kompetenserna samt att vidareutveckla 


dessa är en grundförutsättning för att nå visionen. Genom 


att säkra mångfalden och en god arbetsmiljö åstadkommer 


vi kreativa miljöer och möjliggör att universitetet fortsatt kan 


ha högt uppsatta mål.


FAKULTETERNAS ARBETE
Sedan juli 2013 finns en ny meriteringsanställning med titeln 


biträdande universitetslektor. Den är tidsbegränsad till fyra 


år (med möjlighet till förlängning vid exempelvis föräldrale-


dighet). Meriteringsanställningen ger rätt till prövning för 


befordran och därmed möjlighet till en tillsvidareanställning 


som universitetslektor. Under 2014 har den nya meriterings-


anställningen etablerats och fyra fakulteter (Humanistiska och 


teologiska fakulteterna, Naturvetenskapliga fakulteten, LTH 


och Samhällsvetenskapliga fakulteten) har anställt totalt 30 


biträdande universitetslektorer. 13 av dessa är kvinnor vilket 


motsvarar 43 procent.


Fakulteterna tar ett mycket stort ansvar för de strategiska 


personalfrågorna vilket visar sig på olika sätt. Ett exempel 


är Ekonomihögskolan som har arbetat med att utveckla 


rutiner och medvetenhet kring rehabiliteringen med syfte 


att sänka sjuktalen och förebygga långtidssjukskrivning. 


Ekonomihögskolan har också påbörjat arbetet med att höja 


effektiviteten och träffsäkerheten inom rekrytering. Ett annat 


exempel kommer från Medicinska fakulteten som har tagit 


fram en tjänstestrategi för lärare och forskare där olika karri-


ärfrämjande åtgärder ingår: olika strategier för finansiering av 


anställningar, ett handlingsprogram för yngre forskare och en 


strategi för tjänsteutrymme efter pensionering samt vanligt 


förekommande karriärvägar. 
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Figur 6.1 Heltidsekvivalenter (HTE)1
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totalt
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Andel
män


2013
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


2014
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


Lärare


Professor 708 23% 77% 717 24% 77% 700 23% 77%


Lektor 750 40% 60% 818 41% 59% 849 41% 59%


Adjunkt 262 49% 51% 252 49% 51% 247 50% 50%


Meriteringsanställning 403 44% 56% 345 44% 57% 318 41% 59%


Gästlärare2 4 5% 95% 3 0% 100% 1 0% 100%


Annan undervisande och forskande personal


Forskare 479 42% 58% 535 40% 61% 585 42% 58%


Forskningsingenjör 150 42% 58% 159 42% 58% 180 42% 58%


Projektassistent 113 40% 60% 116 43% 57% 116 43% 57%


Doktorand 1 450 46% 54% 1 575 45% 55% 1 537 45% 55%


Övriga 37 52% 48% 33 50% 50% 40 55% 45%


Teknisk och administrativ personal


Administrativ personal 1 327 71% 29% 1 409 70% 30% 1 452 70% 30%


Bibliotekspersonal 153 66% 34% 150 66% 34% 162 62% 38%


Teknisk personal 663 53% 47% 686 51% 49% 722 51% 49%


Totalt 6 500 49% 51% 6 796 48% 52% 6 908 48% 52%


1 Avser oktober respektive år.
2 Anställningsformen gästlärare (med undantag av gästprofessorer) upphörde att tillämpas på nya anställningar efter 2011-01-01 efter förändring av 


Högskoleförordningen (1993:100). Gästprofessor redovisas under kategorin Professor.


6.2 Personalstruktur
I oktober 2014 hade universitetet 7 680 anställda individer. Dessa motsvarade 6 908 
heltidsekvivalenter (HTE), vilket är en ökning med 112 HTE jämfört med 2013.


De senaste årens utveckling av anställningarna vid universi-


tetet visar på en tydlig expansion. Bidragande förklaringar 


till detta är ökade intäkter i form av såväl externa medel som 


anslag. De senaste fem åren har universitetet vuxit med cirka 


1 600 HTE. 


Den kategori som ökat mest är Annan forskande och un-


dervisande personal, till största delen bestående av forskare 


och doktorander. När det gäller de senare är en delförklaring 


till ökningen att utbildningsbidrag för doktorander upphört 


som finansieringsform från och med 2013 och att de därför 


nu är anställda. Under 2014 har denna ökning avstannat och 


en liten minskning kan ses för gruppen doktorander jämfört 


med 2013. Kategorin Teknisk och administrativ personal 


har ökat jämfört 2013 med motsvarande 92 HTE. Kategorin 


Lärare har under motsvarande period minskat med 20 HTE. 


Inom kategorin Lärare är minskningen störst för gruppen 


Meriteringsanställningar (-27 HTE). En anledning till denna 


minskning är att möjligheten till att anställa forskarassistenter 


och biträdande lektorer upphörde vid universitetet efter en 


förändring i högskoleförordningen år 2011. Möjligheten att 


anställa biträdande universitetslektorer infördes åter i juli 


2013 då den nya tidsbegränsningsgrunden Anställning för 


meritering infördes i högskoleförordningen. 


Figur 6.2 Personalomsättning1 (exkl doktorandanställningar)


Anställda 
oktober 2013 Avgångar2 Nyanställda2


Anställda 
oktober 2014 Netto Omsättning 


Professor 841 50 35 826 -15 4%


Lektor 917 67 91 941 24 7%


Adjunkt 332 47 37 322 -10 11%


Meriteringsanställning 359 62 33 330 -29 10%


Gästlärare 3 2 0 1 -2 0%


Annan undervisande och forskande personal 1 004 251 338 1 091 87 24%


Teknisk och administrativ personal 2 467 270 363 2 560 93 11%


Totalt 5 923 749 897 6 071 148 12%


1 Omsättning = lägsta tal av avgångar och nyanställda dividerat med genomsnittet av antalet anställda i oktober 2013 och oktober 2014
2 Avgångar och nyanställda november 2013 - oktober 2014
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Figur 6.3 Professorer fördelade på fakulteter (HTE)
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Figur 6.4 Andel kvinnliga professorer (%)


Av de anställda har 57 procent en tillsvidareanställning, en 


marginell ökning jämfört med 2013. Den höga andelen tids-


begränsade anställningar, framför allt inom kategorin Annan 


forskande och undervisande personal, medför också relativt 


sett hög personalomsättning, se figur 6..2.


Könsfördelningen bland de anställda är 48 procent kvinnor 


och 52 procent män, vilket är en marginell förändring jämfört 


med föregående år. Även förändringarna i könsfördelning 


inom olika befattningskategorier är marginella i jämförelse 


med 2013. Könsfördelningen bland tillsvidareanställda är i 


jämnvikt, medan männen är i majoritet (53 procent) bland 


tidsbegränsat anställda (huvudsakligen forskare, doktorander 


och meriteringsanställningar).


Återrapporteringskrav: Under 2012-2015 ska minst 34 procent 


av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas 


befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjung-


erade professorer.


Andelen kvinnor av samtliga nyrekryterade professorer (ex-


klusive adjungerade professorer) under 2014 var 32 procent 


(motsvarande siffra för 2013 var 35 procent), se figur 6.4. 


Andelen kvinnor skiljer sig åt mellan olika typer av anställning 


som professor och år. Av de som anställts som professor efter 


utlyst tjänst är 17 procent kvinnor (2013: 25 procent). I grup-


pen befordrade professorer är andelen kvinnor 32 procent 


(2013: 26 procent). Bland gästprofessorerna är 50 procent 


kvinnor (2013: 62 procent). Under 2014 har totalt 37 profes-


sorer anställts. Totalt för åren 2012-2014 är andelen kvinnor 


av samtliga nyrekryterade professorer 34 procent.
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6.3 Attrahera, rekrytera och introducera
För att vara ett universitet i världsklass behöver universitetet attrahera och rekrytera de 
allra bästa medarbetarna. Inte minst är det viktigt hur nya medarbetare introduceras till 
arbetsplatsen. Särskilt stöd riktas till utländsk personal som kommer till Lunds universitet 
och som är nya i det svenska systemet. 


REKRYTERING AV PERSONAL
Arbetet med utveckling av HR-processer som stöd vid re-


krytering av personal har bland annat inneburit att Lunds 


universitet infört kompetensbaserad rekryteringsmetodik i 


allt fler rekryteringar. Totalt har cirka 130 anställda utbildats 


i kompetensbaserad rekrytering. Kursdeltagare är såväl per-


sonalsamordnare som chefer. Lärarförslagsnämnder på de 


flesta fakulteter har också genomgått utbildningen. Kortfat-


tat innebär kompetensbaserad personalrekrytering att man 


tillämpar en strukturerad process med fokus på individens 


kunskaper och kompetenser matchat mot verksamhetsbehov. 


Det innebär också att man använder gemensamma begrepp 


för kompetenser och för intervjumetodik. Under 2014 har 30 


personalsamordnare dessutom vidareutbildats i urvalsanaly-


ser. Ett nytt rekryteringssystem har upphandlats under året 


och kommer att implementeras under 2015. 


FÖRMÅNER
Universitetet erbjuder sina anställda en rad olika förmåner, 


exempelvis friskvårdsersättning och friskvårdstimme. För-


hoppningen är att detta ska leda till ökat välbefinnande bland 


de anställda, skapa en trivsam arbetsplats med god social 


gemenskap, ökad frisknärvaro samt förebygga och minska 


arbetsskador. En annan förmån är att universitetet ersätter 


viss del av kostnader för läkarvård, psykologbehandling, 


sjukgymnastik, sjukhusvård och läkemedel. Utöver semes-


terlagens förmåner har en statsanställd fler semesterdagar 


(mellan 28–35 dagar, beroende på ålder) än flertalet anställda 


i privat sektor. 


HR-CERTIFIERING
Som medlem i LERU har Lunds universitet förbundit sig att 


arbeta med en rad viktiga mål som syftar till att vidareut-


veckla HR-strategier för forskare och lärare. Utifrån förslag 


till förbättringar ska en handlingsplan beslutas av universi-


tetsledningen. Syftet är att Lunds universitet ska bli en mer 


attraktiv arbetsgivare för forskare och lärare. Arbetet med 


handlingsplanen har försenats något men kommer att skickas 


in till EU-kommissionen 2015 som en del i ansökan om HR-


certifiering av universitetet. Uppnås förbättring mot målen för 


rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar får Lunds 


universitet utmärkelsen HR Excellence in Research logo.  


INTRODUKTION TILL ARBETSPLATSEN
Lunds universitet arbetar kontinuerligt med att utveckla ett 


gemensamt förhållningssätt och en gemensam modell som 


ligger till grund för introduktionen av nya medarbetare. In-


troduktionen utvecklas utifrån fakulteternas olika förutsätt-


ningar samtidigt som det ska finnas en gemensam struktur 


och i grunden samma innehåll inom hela organisationen. All 


introduktion erbjuds på svenska och utifrån fakultetens för-


utsättningar även på engelska. Under 2014 har fakulteterna 


och institutionerna arbetat för att införa de gemensamma 


rutiner som introduktionen ska innehålla. 


Introduktion av nya medarbetare vid Lunds universitet baseras 


på följande:


• Ett personligt välkomstbrev


• En särskilt utsedd introduktionsansvarig


• Någon som tar emot den första dagen


• Ett uppföljningssamtal angående introduktionen


Huvuddelen av introduktionen sker främst på arbetsplatsen 


där medarbetaren är placerad, men erbjuds även på fakultets- 


och universitetsgemensam nivå för att ge en ökad förståelse 


för organisationen. Alla nya medarbetare bjuds in till en väl-


komstdag som genomförs på svenska respektive engelska 


två gånger om året.  


Lunds universitet, Uppsala universitet och Göteborgs uni-


versitet har under 2014 startat ett gemensamt projekt och 


delfinansierar produktion av en webbutbildning om stats-


tjänstemannarollen för att komplettera befintliga introduk-


tionsprogram för nyanställda inom universitet och högskolor. 


International Researchers and Scholars Office (IRSO) vid Lunds 


universitet arbetar för att god service och support till inter-


nationella medarbetare och gäster ska kunna erbjudas vid 


universitetet. IRSO arbetar med informationsspridning, intro-


duktionsverksamhet, vägledning i frågor som rör migration, 


skatter, försäkringar, boende och barnomsorg, men också 


språkutbildning samt kulturella och sociala aktiviteter. Vidare 


ges praktisk information vid månatliga introduktionsdagar om 


att bosätta sig i Sverige och att arbeta, studera och förkovra 


sig vid Lunds universitet. Under året har ett utvecklingsarbete 


påbörjats för att förnya strukturen. 


VÄRDEGRUNDSARBETE
Ett värdegrundsprojekt har inletts under 2014. Projektet ska 


erbjuda alla anställda möjlighet att diskutera och reflektera 


Lunds universitets grundläggande värderingar. Det långsiktiga 


målet är att projektet ska ge effekt i kommande medarbetar-


undersökningar och att arbetsmiljön präglas av universitetets 


grundläggande värderingar. 
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6.4 Omställning och stöd
Ett strukturerat rehabiliterings- och omställningsarbete bidrar till en arbetsplats där 
medarbetare mår bra och verksamhetens mål uppnås. 


REHAB OCH STÖDFUNKTIONER
Lunds universitet har som arbetsgivare ansvar att bedriva ett 


aktivt rehabiliteringsarbete, vilket innebär såväl förebyggande 


insatser som tidiga insatser för snabb återgång i arbete. Ett 


tydligt stödmaterial för chefer och personalsamordnare har 


därför under 2014 tagits fram för att förenkla, förtydliga och 


förklara hur arbetet med rehabilitering ska ske. Stödmaterialet 


som beskriver processen steg för steg innehåller blanketter, 


checklistor och kontaktuppgifter. Under året har framförallt 


chefer och personalsamordnare deltagit i utbildning. Under 


hösten 2013 och våren 2014 har alla chefer blivit inbjudna till 


seminarier om stress där man tagit upp förebyggande åtgär-


der och hur tecken på stress visar sig. Även grundläggande 


insatser för den psykosociala arbetsmiljön har gåtts igenom. 


Totalt har 146 chefer deltagit i tio seminarier.


Återrapporteringskrav: Uppgift ska lämnas om de anställdas 


frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den 


totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sam-


manlagda ordinarie arbetstid.


Den totala sjukfrånvaron under 2014 uppgick till 2,24 procent 


av den sammanlagda ordinarie arbetstiden, vilket motsvarar 


en ökning med 0,14 procentenheter jämfört år 2013. Sjuk-


frånvaron ökar för både kvinnor och män och i alla ålders-


grupper. Se figur 6.5. Andelen långtidssjuka har ökat något 


jämfört med år 2013.


Lunds universitets friskvårdsarbete har liksom tidigare år riktat 


sig till alla anställda. En del i detta arbete är möjligheten till 


friskvård under arbetstid, vilket alla anställda fått möjlighet 


till sedan 2010.


OMSTÄLLNINGSARBETE
En grupp med både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentan-


ter har tillsatts och har till uppgift att besluta om användandet 


av de lokala omställningsmedlen som disponeras av parterna 


gemensamt. En omställningssamordnare har anställts för 


att samordna gruppens arbete och bistå i arbetet med att 


förbättra rutiner för omställning inom organisationen. Detta 


innebär bland annat att genomföra kartläggningar och verk-


samhetsanalyser, men också att ge råd och stöd till chefer 


och fakulteternas personalsamordnare i verksamhetsfrågor 


och i individuella ärenden.


Figur 6.5 Sjukfrånvaro


2010 2011 2012 2013 2014


Totalt 2,0% 1,8% 1,8% 2,1 2,2%


Kvinnor 2,9% 2,7% 2,7% 3 3,2%


Män 1,2% 1,0% 1,0% 1,2 1,3%


Anställda – 29 år 0,8% 0,7% 1,0% 0,9 1,3%


Anställda 30-49 år 1,8% 1,8% 1,8% 2,1 2,2%


Anställda 50 år - 2,7% 2,3% 2,2% 2,6 2,6%


Andel av sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjuka (60 dagar eller mer) 65,1% 61,0% 59,7% 63,3 65,0%
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6.5 Kompetensutveckling, lärarskap och 
karriärvägar
Genom att erbjuda universitetets medarbetare goda kompetensutvecklingsmöjligheter 
utvecklas både individen och organisationen. Samtidigt bidrar framförallt ledar-, värde-
grunds- och projektutbildningar till att utveckla medarbetarskap, något som Lunds univer-
sitet ser som en strategisk fråga både för organisationen och för den generella arbetsmiljön. 
För forskande och undervisande personal finns särskilda kompetensutvecklingsinsatser i 
högskolepedagogik samt karriärstöd. 


Universitetets projekt kring kompetensutveckling pågår sedan 


2012 och har förlängts till och med 2015. Under kommande 


år kommer fortsatt utveckling av webbstöd och e-learning att 


vara i fokus. För att säkerställa att den kompetensutveckling 


som erbjuds internt inom universitetet håller hög kvalitet och 


får avsedd effekt i verksamheten såväl som för den enskilde, 


kvalitetssäkras samtliga kurser och program som ges via den 


digitala plattformen Kompetensportalen. Varje kursdeltagare 


är en viktig del i arbetet genom den återkoppling som syste-


matiskt samlas in. 


Chefs- och ledarutbildningar har genomförts kontinuerligt 


under året med totalt 276 deltagarveckor (dv). Dessa utbild-


ningar utgörs framförallt av målgruppsanpassade program 


som Nyfiken på ledarskap, Ny som ledare och Erfaren ledare, 


samt Utveckling av grupp och ledare (UGL). Utöver ledarut-


bildningarna ges chefsutbildningar av kortare karaktär och 


under året har utbudet av dessa kurser ökat. Ett sammanhål-


let paket av chef- och ledarkurser avser att stötta deltagarna i 


rollen som chef. Genom att lära sig mer om regelverk, ekono-


mi och arbetsmiljö kombinerat med ledarskap ska deltagarna 


få stöd i och överblick över sitt chefsuppdrag. Satsningen på 


chefer och ledare har fått stort genomslag och har mottagits 


väl av organisationen.


Kortare kurser för medarbetare, framförallt administrativ 


personal, utvecklas och erbjuds kontinuerligt, liksom kurser 


i projektkompetens och projektledning. Under året har 64 


kurser med 227 dv genomförts.


KOMPETENSUTVECKLINGSPROGRAM MED FOKUS PÅ 
JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING
Ledarskapsprogrammet AKKA V, Akademiska Kollegors 


Ansvar, är en utvecklad fortsättning på de tidigare AKKA-


program som genomförts vid Lunds universitet. Det är ett 


ettårigt ledarskapsprogram som riktar sig till disputerade 


lärare och forskare med anställning vid Lunds universitet. 


AKKA V tar sin utgångspunkt i universitetets värdegrundsar-


bete, och de projektarbeten som deltagarna har genomfört 


behandlar detta tema. AKKA V har även erbjudits högskolor 


inom Lärosäten Syd. 


AKKAdemien för ledarskap finns tillgänglig för dem som har 


gått ett AKKA-program mellan år 2004-2013. Under året har 


en seminariedag med temat genusperspektiv inom forskning 


arrangerats, och AKKAdemiens deltagare har även inbjudits 


till andra arrangemang, bland annat ”Hedda-dagarna”.


En annan del av universitetets värdegrundsarbete och före-


byggande arbete mot diskriminering är halvdagsutbildningen 


Se människan, som under året genomförts på drygt ett dus-


sin arbetsplatser på svenska eller på engelska. Ett tvåårigt 


projekt, Diskrimineringsskyddsutbildning, har tidigare genom-


förts och en slutrapport har sammanställts, liksom skriften 


Resursmaterial för diskrimineringsskydd, som finns att tillgå 


och sprids inom olika verksamheter vid universitetet.


Facilitatorstöd genom metoden Aktiv Handlingsplan har slut-


förts på Institutionen Hälsa, Vård och Samhälle, vilket har 


inneburit att ett antal projektarbeten med värdegrundsfokus 


har genomförts inom institutionen. Målsättningen har un-


der året varit att ta fram ett underlag som kan användas för 


en handlingsplan för det fortsatta arbetsmiljöarbetet inom 


institutionen. 


ATT UTVECKLA DET AKADEMISKA LÄRARSKAPET
Universitetets lärare kombinerar undervisning, forskning, 


samverkan och administration på många olika sätt. Det inne-


bär särskilda utmaningar för utveckling av det akademiska 


lärarskapet, som behöver lyftas fram och belönas genom 


tydliga pedagogiska karriärvägar. Universitetet arbetar för 


detta på flera olika och samverkande sätt. 


De högskolepedagogiska kurserna ger lärarna möjlighet 


att arbeta med konkreta utvecklingsprojekt nära knutna till 


undervisningens utformning. Lärarna kan sedan använda 


projektrapporterna i sina pedagogiska portföljer för peda-


gogisk meritering, till exempel för att bli utnämnd till excel-


lent lärare vid de fyra fakulteter som tillämpar detta (LTH, 


Medicinska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten 


och Naturvetenskapliga fakulteten). Kurserna är en aktiv del 


både i den pedagogiska utvecklingen och för meriteringen. 


Även i kurser för forskarhandledare och pedagogiska ledare 


produceras värdefulla rapporter. Erfarenheterna sprids sedan 


till andra vid universitetets utvecklingskonferenser eller i tid-


skifter som Högre Utbildning. Temat för Medicinska fakulte-
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tens konferens, MedCUL 2014, var medicinsk pedagogik för 


framtiden. Genombrottet (LTH) höll sin inspirationskonferens i 


december. På båda presenterades 20-talet utvecklingsprojekt. 


Även Humanistiska och teologiska fakulteterna hade en egen 


konferens under hösten.


Centre for Educational Development (CED) gav under året 


egna högskolepedagogiska kurser motsvarande knappt 400 


dv. Därutöver anordnades cirka 260 dv på kurser i samverkan 


med olika fakulteter. Genombrottet anordnade kurser mot-


svarande 600 dv. MedCUL gav kurser motsvarande 658 dv, 


varav 173 utgjordes av en forskarutbildningskurs. Utöver kur-


ser har MedCUL också organiserat medverkan i lärarmöten, 


workshopar för lärarlag samt handledarutbildning för sjuk-


vårdsanställda handledare. Samhällvetenskapliga fakulteten 


har utvecklat en studierektorsutbildning. Fakulteten gav även 


för första gången en högskolepedagogisk kurs på Campus 


Helsingborg. Ekonomihögskolan har under året genomfört 


två kurser som handlar om att undervisa med och att skriva 


case. På Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs ett särskilt pro-


jekt för att stödja lärare att utveckla studenternas skrivande. 


Sammantaget bedriver universitetet en högskolepedagogisk 


kursverksamhet som omfattar cirka 2 000 dv och ger upphov 


till flera hundra projektrapporter som kan ligga till grund för 


fortsatt utvecklingsarbete.


KARRIÄRUTVECKLINGSSTÖD FÖR FORSKARE OCH 
LÄRARE 
Olika karriärvägar har utvecklats vid de olika fakulteterna 


vid universitetet. Därför finns karriärutvecklingsprogrammet 


luPOD (Lunds universitets postdoktorsprogram) som har till 


syfte att stödja juniora forskare och lärare i deras personliga 


och professionella utveckling och därigenom bidra till deras 


etablering och karriärutveckling. luPOD-programmet genom-


förs i projektform sedan 2008 och har under 2014 startat 


sin sjätte årscykel med 33 nya deltagare. I en utvärdering 


som gjorts under året upplever majoriteten av alumnerna 


att luPOD uppfyllt sitt syfte och de är mycket nöjda med 


programmet.


Under året har en pilotstudie genomförts för ett webb-


baserat kompetens- och karriärutvecklingsprogram på eng-


elska för post docs från samtliga fakulteter. 50 personer har 


deltagit och utvärderingen har varit mycket positiv. Vidare 


har Lunds Postdoc Society hållit fyra välbesökta seminarier 


på engelska om bland annat karriärvägar, publicering och 


forskningsfinansiering.
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7. Återrapporteringskrav
Återrapportering enligt krav i regleringsbrev, regeringsbeslut eller förord-
ning återfinns i detta kapitel. Här redovisas också resultatet av arbetet enligt 
förordningen om intern styrning och kontroll. 


Ytterligare återrapporteringskrav återfinns i andra delar av årsredovisningen: 


Lärarutbildningen .......................................................................................... s 37


Utbildningsutbudet ....................................................................................... s 48  


Kompetensförsörjning .............................................................................. s 69-75


Rekryteringsmål för professorer ..................................................................  s 71


Sjukfrånvaro ................................................................................................... s 73
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7.1 STUDIEAVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER
Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska den studieav-


giftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsre-


dovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studie-


avgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på ett 


universitets eller en högskolas övriga verksamhet. Universitet 


och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som 


har deltagit i utbildning inom ett utbytesavtal och de even-


tuella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare 


ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med 


Migrationsverket har fungerat. 


 


Riksdagen har med anledning av budgetpropositionen för 


2014 godkänt vad regeringen har föreslagit om separat antag-


ning av sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet för 


högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå (avsnitt 


4.1.2, utg.omr. 16). Regeringen avser att utfärda föreskrifter 


i enlighet med detta. Antalet studenter som antas med stöd 


av sådana föreskrifter och hur den studieavgiftsfinansierade 


verksamheten påverkas ska därefter redovisas.


2014 rekryterade Lunds universitet flest masterstudenter 


bland Sveriges lärosäten och universitetet kunde dessutom 


välkomna fler betalande studenter än något tidigare år sedan 


avgifterna infördes läsåret 2011/12. Höstterminen 2014 har 


Lunds universitet tagit emot 475 nya avgiftsstudenter, varav 


57 studerar via Study Abroad som är beställd utbildning. 


Lunds universitet tar nu emot studenter från 100 olika länder 


(baserat på förutbildningsland), vilket är 30 länder fler jämfört 


med föregående år. Detta innebär att det globala klassrum-


met växer och kan uppvisa en större variation än tidigare år.


Idag finansierar drygt hälften av avgiftsstudenterna på 


masternivå sina studier med egna medel, medan resterande 


finansierar sina studier helt eller delvis genom stipendier från 


Lunds universitet eller Svenska institutet. Det är därför mycket 


viktigt att möjligheten till nationella stipendier finns kvar. En 


neddragning skulle påverka verksamheten och det globala 


klassrummet negativt.


Programmet Science without Borders fortsätter att växa i 


Sverige och vid Lunds universitet. Hösten 2014 studerade 


sammanlagt 28 brasilianska studenter vid LTH och Naturve-


tenskapliga fakulteten, vilket är cirka 30 procent av de som 


är i Sverige genom Science without Borders. Programmet 


Study Abroad fortsätter att locka framför allt amerikanska 


och japanska studenter till Lunds universitet. Hösten 2014 


tog universitetet emot 36 studenter från USA, 20 studenter 


från Japan och 1 student från Kazakstan.


Den avgiftsfinansierade verksamheten påverkar den eko-


nomiska planeringen hos fakulteter och institutioner då det 


fortfarande är svårt för verksamheten att planera antalet 


studenter. I strävan att bygga ut universitetets internationella 


verksamhet växer även arbetet med rekryterings- och mot-


tagandeverksamheten hos såväl fakulteterna som sektionen 


Externa relationer. 


Lunds universitet har en stor avtalsbaserad utbytesverksam-


het. Av de 2 120 (1 934 år 2013) inresande utbytesstuden-


terna kom 1 015 (819 år 2013) från länder utanför EU/EES. 


Detta motsvarar drygt 48 procent av utbytesstudenterna 


och är en ökad andel jämfört med 2013. Ingen förändring i 


utbytesavtalsverksamheten har skett. 


Lunds universitets samarbete med Migrationsverket har 


under 2014 varit mer intensivt än tidigare år och resultatet 


av kontakterna gagnar inte bara Lunds universitet utan även 


övriga lärosäten i landet. Praxisändringen som innebär att 


det är möjligt att bevilja uppehållstillstånd för förberedande 


utbildningar är en viktig förändring som innebär att univer-


sitetet kan erbjuda studieförberedande utbildningar. Denna 


utveckling gagnar både den breddade och den internationella 


rekryteringen. Förändringen att studenter får stanna kvar i 


Sverige sex månader efter avslutade studier ger både nya 


möjligheter och utmaningar för universitetet när det gäller 


att på ett bättre sätt förbereda studenterna för ett inträde 


på den svenska arbetsmarknaden.


Universitetet utredde under 2014 hur de föreskrifter, som re-


geringen utfärdat rörande separat antagning av sökande som 


omfattas av studieavgiftsskyldighet för högskoleutbildning 


på grundnivå eller avancerad nivå, ska implementeras. Den 


universitetsgemensamma utbildningsnämnden har beslutat 


om kompletterande föreskrifter till antagningsordningen som 


ska prövas innan tillämpningen permanentas av universitets-


styrelsen. Lunds universitet använde sig inte av separat an-


tagning av sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet 


under 2014 och har inte antagit någon student till läsåret 


2014/15 med stöd av sådana föreskrifter. I antagning till 


utbildning som börjar höstterminen 2015 kommer så kallad 


separat antagning att tillämpas i antagning till ett program 


på avancerad nivå.


Figur 7.1 Intäkter och kostnader studieavgifter 


(tkr) 2012 2013 2014


Intäkter (tkr)


Studieavgifter 32 999 48 764 60 0491


Anmälningsavgifter 266 285 507


Science without Borders 2 770


Kostnader


Institutionens utbildningskostnader -19 407 -30 523 -39 757


inkl kvalitetshöjande åtgärder2


Kostnader specifikt för avgiftsstudenter


Personalkostnader -4 983 -6 261 -6 991


Marknadsföring, agenter, 
mottagande och service


-4 286 -5 192 -6 131


Avsättning stipendier -2 138 -3 294 -4 885


Bostadshantering -2 139 -1 958 -2 454


Årets kapitalförändring 312 1 821 3 108


1 Varav via stipendier som betalas direkt till universitetet 28 633 tkr
2 Institutionernas utbildningskostnader antas motsvara universitetets intäkt 
för helårsstudenter  och helårsprestationer
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7.2 STUDENTER SOM INTE TAR POÄNG
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska redovisa 


antalet helårsstudenter som har varit registrerade på kurser 


under höstterminen 2013 och som inte tagit några poäng på 


dessa under höstterminen 2013 och vårterminen 2014. Utre-


sande utbytesstudenter ska inte ingå i underlaget.


Redovisningen nedan avser registreringar HT 2013 där det 


inte finns bokförda resultat i Ladok under perioden 2013-


09-01 - 2014-08-31.


Figur 7.2 Studenter som inte tar poäng


Totalt Varav utan 
resultat


Andel


Helårsstudenter 12 337 1 600 13%


- Andel kvinnor/Män (%) 52/48 45/55 11%/15%


7.3 UTBILDNINGSUTBUD
Återrapporteringskrav: Utbildningsutbudet vid universitet 


och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och 


arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor ska i 


årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar 


och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbild-


ningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas avvägningar 


när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på 


olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen 


mellan campus och distansutbildning ska redovisas. Därutöver 


ska en redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgi-


vande samhällets behov av utbildning.


Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa upp-


gifter för antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter 


samt antalet examinerade de senaste tre åren på utbildningar 


som leder till följande examina:


• Civilingenjörsexamen


• Högskoleingenjörsexamen


• Läkarexamen


• Sjuksköterskeexamen


• Specialistsjuksköterskeexamen


• Tandläkarexamen.


Första delen av återrapporteringskravet finns i kapitel 3.7 


Utbildningsutbudet på s 48. Nedan följer redovisning av an-


talet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt antalet 


examinerade för angivna utbildningar. 


Figur 7.3 Programnybörjare, helårsstudenter och 


examina för vissa utbildningar


Civilingenjörsexamen 2012 2013 2014


Programnybörjare 1 233 1 199 1 190


- Kvinnor/män (%) 32/68 33/67 33/67


Helårsstudenter 4 869 4 868 4 797


- Kvinnor/män (%) 31/69 31/69 32/68


Examina 189 177 187


- Kvinnor/män (%) 88/12 88/12 86/14


Högskoleingenjörsexamen 2012 2013 2014


Programnybörjare 188 204 196


- Kvinnor/män (%) 24/76 19/81 24/76


Helårsstudenter 497 486 475


- Kvinnor/män (%) 25/75 24/76 22/78


Examina 108 105 138


- Kvinnor/män (%) 16/84 32/68 26/74


Läkarexamen 2012 2013 2014


Programnybörjare 274 250 263


- Kvinnor/män (%) 54/46 49/51 52/48


Helårsstudenter 1 146 1 198 1 214


- Kvinnor/män (%) 51/49 49/51 49/51


Examina 210 154 193


- Kvinnor/män (%) 54/46 50/50 50/50


Sjuksköterskeexamen 2012 2013 2014


Programnybörjare 168 192 171


- Kvinnor/män (%) 79/21 79/21 78/22


Helårsstudenter 413 439 431


- Kvinnor/män (%) 81/19 82/18 80/20


Examina 138 116 127


- Kvinnor/män (%) 89/11 81/19 82/18


Specialistsjuksköterskeexamen 2012 2013 2014


Programnybörjare 246 196 158


- Kvinnor/män (%) 86/14 85/15 92/8


Helårsstudenter 219 227 182


- Kvinnor/män (%) 88/12 87/13 90/10


Examina 189 177 187


- Kvinnor/män (%) 88/12 88/12 86/14


7.4 TRAFIKFLYGARUTBILDNINGEN 
Återrapporteringskrav: Universitetet ska ansvara för trafik-


flygarutbildning till dess att de studenter som antogs hösten 


2012 har avslutat utbildningen. Trafikflygarutbildningsanslag 


uppgår till 11 603 tkr för 2014. Av årsredovisningen ska framgå 


det totala antalet registrerade studenter och total kostnad för 


trafikflygarutbildning.


Trafikflygarutbildningen bedrivs sedan 2013 som en yrkes-


högskoleutbildning. Till dess att denna ändring slagit igenom 


drivs utbildningen påbörjad före 2013 fortfarande via ordina-


rie anslag. Under året har 12 (24) registrerade studenter del-


tagit i den anslagsfinansierade utbildningen. Dessa studenter 


avslutar sina studier under 2015.


Figur 7.4 Intäkter och kostnader trafikflygarutbildning


(tkr) 2012 2013 2014


Intäkter 23 155 19 288 15 603


Kostnader -25 794 -25 109 -17 836


Årets kapitalförändring -2 639 -5 821 -2 233
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7.5 LÄKARUTBILDNINGEN
Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska universitetet 


redovisa totalt antal helårsstudenter på läkarutbildningen.


Figur 7.5 Antal helårsstudenter på läkarutbildningen


2012 2013 2014


Helårsstudenter 1 146 1 198 1 214


- Kvinnor/män (%) 51/49 49/51 49/51


7.6 UTVECKLA KLINISK UTBILDNING OCH FORSKNING
Återrapporteringskrav: Karolinska institutet ska senast den 25 


januari 2014 utbetala 1 074 000 kronor till Lunds universitet för 


utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovis-


ningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt 


medlen för att utveckla verksamheten.


För utveckling av kvaliteten i sjukvården är det väsentligt att 


de som utbildas för framtida arbete i sjukvården har blivit väl 


förberedda för sina yrken. För att deras utbildningar ska hålla 


hög kvalitet är det angeläget att utbildningarna kontinuerligt 


utvecklas och evidensbaseras i samverkan med sjukvården. 


Årets medel avsedda för utveckling av klinisk utbildning och 


forskning, 1 074 tkr, har använts till forskning om hur sådan 


utbildning kan utvecklas. I maj 2013 utlystes medlen. Åtta 


personer ansökte, varav tre beviljades medel. Tilldelningen 


gällde för 2014.


De beviljade projekten är:


• Cecilia Benoni: Mentorer som stöd för grupper av läkar-


studenter i deras professionella utveckling


• Pia Strand: En studie av användbarheten hos två instru-


ment för systematisk utvärdering av lärandeklimat och 


klinisk handledning på läkarutbildningen


• Jonas Wihlborg: Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 


styrkor och svagheter i den professionella kompetensen 


- En Critical Incident Studie. 


7.7 JIDDISCH
Återrapporteringskrav: Av årsredovisningen ska framgå an-


talet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårs-


studenter och helårsprestationer.


Universitetet erbjöd 40 platser under 2014 i ämnet jiddisch, 


varav 22 på nybörjarkurs och 18 på fortsättningsnivå. Det 


totala antalet sökande var 126 till nybörjarnivå och 36 till 


fortsättningsnivå. Antalet helårsstudenter uppgick till 9 (7)


och antalet helårsprestationer till 6 (3).


7.8 INNOVATIONSKONTOR SYD
Återrapporteringskrav: Kammarkollegiet ska utbetala 10 842 


tkr under 2014 till Lunds universitet. Respektive lärosäte som 


har ett innovationskontor ska i sin årsredovisning för 2014 


redovisa strategier och mål för verksamheten samt eventuella 


synergieffekter som uppnås med andra innovationskontor. Av 


årsredovisningen ska också framgå hur de resurser som har 


tilldelats ett lärosäte för innovationskontoret har använts för 


att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Av årsredo-


visningen ska också följande flödestal rapporteras: 


• antal idéer som har influtit för prövning eller rådgivning 


från forskare resp. studenter samt hur en idé definieras 


och avgränsas,


• antal idéer som har vidarebefordrats till det holdingbolag 


som är knutet till lärosätet, och 


• antal idéer som inte tas vidare.


Lunds universitet driver genom LU Innovation System sam-


arbetsplattformen Innovationskontor Syd (IKS).  Plattformen 


inkluderar Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, Blekinge 


Tekniska Högskola och SLU Alnarp. Målsättningen är att 


professionalisera nyttiggörandet av forskning och öka den 


positiva påverkan av universitetets och högskolornas kun-


skapstillgångar i samhället och i relation till organisationer, 


företag och industri. Strategin för att göra detta är genom ett 


gränsöverskridande samarbete som bidrar till ett erfarenhets-


utbyte som inte bara stärker den gemensamma utvecklingen 


utan även respektive lärosätes strukturer för att arbeta med 


innovationsutveckling. Innovationskontoret erbjuder model-


ler, metoder och verktyg som underlättar vid utveckling av 


innovationsprojekt och ger stöd genom affärscoachning, 


patent- och juridisk expertis.


 


Under 2014 har IKS arbetat tillsammans med lärosätenas 


innovationsenheter med att stärka kompetenserna inom 


främst två olika områden: 


•  Innovativ affärsmodellering och med metoder för att 


arbeta med värdeskapande i olika miljöer och därmed 


påverka kulturen. 


• Stärkt studentstöd för de studenter som arbetar med 


idéutveckling och entreprenörskap. Påverkansaspekten, 


impact, dvs. hur kunskapen kan användas och bli till 


nytta för samhälle och företag, blir allt viktigare för att 


få finansiering för forskning. Finansiärer och program 


som EU:s Horizon 2020 lyfter in detta som en starkt bi-


dragande faktor för medelstilldelning.  Det traditionella 


värdeskapandet har kompletterats av nya modeller och 


värdekedjor och IKS har utvecklat stödet med innovativ 


affärsmodellering för att öka stödet för även mer icke-


traditionella sektorer.


Studenterna har tillgång till den innovationsstödjande infra-


struktur som finns genom innovationsstödet vid Lunds uni-


versitet och de övriga lärosätena. Behoven skiljer sig åt mellan 


forskare som vill arbeta med kommersiellt nyttiggörande av 


forskning och studenter som generellt sett ligger närmare 


marknad. Vi har fokuserat på att stärka studentstödet utifrån 


de förutsättningar och behov som är centrala i deras process 


för idéutveckling och entreprenörskap. 


För att möjliggöra en hög grad av transparens i arbetet pågår 


utveckling av den databas som inkluderar samtliga lärosätes 


innovationsprojekt där idéer, stöd och finansiering kan log-


gas.







80 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014


Figur 7.6 Tilldelade medel har använts enligt följande


(mnkr) 2013 2014


Personal 1,2 2,5


Medel till övriga lärosätens innovationsstruktur 2,2 2,2


Medel för finansieringsstöd för projekt 3,6 4,2


Projektfinansiering samverkan 1,5 1,0


AIMday, samverkansaktivitet 0,5 0,7


Studentsatsning 1,6 0,2


Tilldelade medel totalt 10,6 10,8


Kvantitativa mål:


• Arbeta med 60 projekt inom Förverifiering. Resultat: 65 


projekt


• Finansiera 11 bolag genom stöd för operativa satsningar. 


Resultat: 7 bolag


• Arbeta med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 


i två workshops. Resultat: 2 workshops


Kvalitativa mål:


• Kompetensutveckling i innovativ affärsmodellering (ge-


nomfört) 


• Vidareutveckling av ledarskap i värdeskapande workshops 


enligt NABC för affärsutvecklarna (genomfört)


IKS har under 2014 arbetat med att stödja idé- och koncept-


utveckling för de forskningsnära idéerna i den initiala fas där 


projektet först behöver formas och verifieras. En idé kvali-


ficeras utifrån ett initialt samtal mellan en affärsutvecklare 


och en forskare eller student, där forskaren eller studenten 


presenterar sitt underlag och i dialog konkretiserar en poten-


tiell möjlighet till kommersiellt nyttiggörande. Totalt har IKS 


arbetat med 85 projekt som genom innovationsstödstruktu-


ren fått hjälp med processledning, affärsutveckling, finansiella 


stöd, IPR-rådgivning och juridisk kompetens.


Figur 7.7 Innovationsverksamhetens flödestal


2013 2014


Antal idéer som influtit för prövning/rådgivning 
från forskare resp. studenter


110 119


Antal idéer som vidarebefordrats till lärosätets 
holdingbolag


5 15


Antalet idéer som inte tas vidare 2 122


Vi har under året arbetat aktivt med inventering av projekt 


i portföljen och att avsluta projekt som under en längre pe-


riod varit vilande. Därför är talet för idéer som inte tas vidare 


ovanligt högt. Tidiga idéer behöver kvalificeras och det är 


därför svårt att ge relevanta tal för idéer som går vidare till 


holdingbolag eller som inte tas vidare, utan att väga in en 


tidsaspekt.


7.9 INTERNATIONELLA INSTITUTET FÖR INDUSTRIELL 
MILJÖEKONOMI VID LUNDS UNIVERSITET
Återrapporteringskrav: Institutets redovisning ska ingå i den 


årsredovisning som Lunds universitet lämnar. Institutets verk-


samhet ska där redovisas särskilt.


Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi, IIIEE, in-


rättades av riksdagen 1994 med uppgift att bedriva forskning 


och utbildning inom miljöområdet, särskilt inom området in-


dustriell miljöekonomi. Från den 1 januari 2010 är professor 


Lena Neij chef för institutet, som leds av en extern styrelse. 


Institutet har under 2014 lanserat ett antal styrdokument: 


IIIEE:s Strategisk plan 2014-2018, IIIEE:s strategisk plan i ut-


bildning 2014-2018, IIIEE:s strategisk plan i forskning 2014-


2018, IIIEE:s strategisk plan i kommunikation 2014-2018, och 


en åtgärdsplan för 2014. En ny webbplats lanserades i början 


av 2014.


Kursen Greening the Economy, Lessons and Experiences 


from Scandinavia är en av de tre första MOOC-kurser (Mas-


sive Online Open Courses) som startats vid Lunds universi-


tet. Den kommer att fungera som ett marknadsförings- och 


rekryteringsverktyg för IIIEE:s masterprogram och utveckla 


kompetensen inom online-utbildning vid IIIEE. MOOC kom-


mer att starta i januari 2015 och redan i oktober 2014 hade 


drygt 10 000 personer anmält sig till kursen.


Under året har Aleh Cherp utnämnts till professor och Luis 


Mundaca och Kes McCormick har antagits som docenter.


Den 17 september var Margot Wallström värd för en öppen 


föreläsning på IIIEE med temat ”En grön ekonomi i rörelse: 


lärdomar från Skandinavien och runt om i världen”. Före-


läsningen hade formatet av en dialog med akademi, politik 


och praktik och där fanns inbjudna gäster och internationella 


studenter från IIIEE:s masterprogram. 


I november deltog Lena Neij i Unescos världskonferens om 


ESD (Eduaction for Sustainable Development) i Aichi-Nagoya, 


Japan, för att föreläsa om e-lärande och energi. Konferensen 


var avslutningen på FN:s tio år långa arbete för ESD (2005-


2014).


Vid IIIEE bedrivs forskning med fokus på Advancing strategies 


for sustainable solutions (se www.iiiee.lu.se ). Forskningen 


är tvärvetenskaplig och internationell och involverar forskare 


från flera länder. År 2014 var antalet forskningsprojekt vid 


IIIEE 33, samtliga var externfinansierade. 29 nya projektan-


sökningar har producerats under 2014 och 14  nya projekt 


har beviljats. IIIEE har också under 2014 varit värd för sju 


gästforskare. 


IIIEE koordinerar portalen Urban Arena vid Lunds universitet. 


Lunds universitets har idag Sveriges bredaste och mest fler-


vetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling 


och urbana hållbarhetsfrågor.


Sedan utbildningsverksamheten startade 1995 har institutet 


utbildat studenter från 90 länder inom ramen för de tvååriga 


masterprogrammen Environmental Management and Policy 


(EMP) och Environmental Sciences, Policy and Management 


(MESPOM). Det senare är ett Erasmus Mundus-program i sam-


arbete med flera europeiska universitet. Under 2014 slutförde 
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sammanlagt 57 masterstudenter (25 EMP + 32 MESPOM) sina 


programstudier. Samtliga 754 masterstudenter, som hittills 


har utexaminerats, ingår i ett aktivt alumninätverk.


IIIEE leder även ett antal kurser inom universitetet i samverkan 


med Naturvetenskapliga fakulteten, LTH och Ekonomihög-


skolan. 


7.10 UPPLÅTELSE AV LÄGENHETER FÖR 
BOSTADSÄNDAMÅL
Återrapporteringskrav: Berörda lärosäten ska redovisa 


uthyrningen av bostäder till studenter och gästforskare i 


årsredovisningen. Intäkter och kostnader som är hänförliga 


till lärosätenas uthyrningsverksamhet ska särredovisas från 


övrig verksamhet. Av redovisningarna ska det framgå antal 


lägenheter som hyrs av lärosätet, beläggningsgraden, intäkter 


fördelade på avgifter respektive anslag samt prognos avseende 


motsvarande uppgifter för kommande år. (U2010/4277/UH).


Figur 7.8 Uthyrning av bostäder


Utfall 
2012


Utfall 
2013


Utfall 
2014


Prognos 
2015


Antal lägenheter som förhyrs 1 597 1 784 1 722 1 737


Beläggningsgrad, procent 85% 79% 85% 85%


Intäkter (tkr)


- avgifter 47 164 53 458 62 584 63 994


- anslag 8 197 10 199 14 326 14 193


- bostadshantering 
avgiftsstudenter


2 139 1 958 2 454 2 500


Kostnader (tkr) -70 371 -83 732 -84 357 -84 687


Årets kapitalförändring (tkr) -12 871 -18 117 -4 993 -4 000


7.11 ARBETET ENLIGT FÖRORDNINGEN OM INTERN 
STYRNING OCH KONTROLL
Universitetets arbete enligt förordningen om intern styrning 


och kontroll rapporteras regelbundet till universitetsstyrel-


sen. En gång om året lämnas en mer detaljerad uppföljning 


som underlag för bedömningen av den interna styrningen 


och kontrollen. Ett viktigt underlag för den uppföljningen 


är de riskintyg som berörda chefer, i huvudsak dekaner och 


sektionschefer, har lämnat in. I dessa riskintyg gör de en be-


dömning av den interna styrningen och kontrollen inom sina 


respektive ansvarsområden. Vidare informeras universitetssty-


relsen i uppföljningen om vilken effekt genomförda åtgärder 


har haft inom de övergripande riskområdena.  


Universitetstyrelsen bedömer att den interna styrningen och 


kontrollen vid myndigheten är betryggande. I uppföljningen 


för 2014 framkommer emellertid också att det finns brister 


och förbättringspotential inom vissa delar av verksamheten. 


Den interna styrningen och kontrollen vad gäller universitetets 


dokumenthantering anses inte vara betryggande. Vidare fram-


kommer att det finns risk att universitetet inte uppfyller lag 


och förordningen avseende anmälnings- och tillståndspliktig 


verksamhet (exempelvis enligt miljöbalken, arbetsmiljölagen, 


lagen om skydd mot olyckor med tillhörande förordningar 


och föreskrifter) samt miljöledningssystem. Dessutom finns 


indikationer på att processen för intern styrning och kontroll 


inte i alla sina delar är väl genomförd.


Inför 2014 prioriterade universitetsstyrelsen fem övergripande 


riskområden:


• Arbetsmiljö


• Hållbara finanser


• Innovation och samverkan


• Personal- och kompetensförsörjning


• Utbildningsfinansiering


Uppföljningen av dessa universitetsövergripande riskområden 


visar att flera åtgärder har genomförts. Dessa har haft viss 


effekt på flera risker på det vis att de har bedömts minskat 


något. I flera fall finns det omständigheter som medför att 


flertalet riskområden kvarstår som fortsatt prioriterade för 


2015.


Universitetsövergripande riskområden som universitetsstyrel-


sen prioriterat för 2015:


• Arbetsmiljö


• Forskningsfinansiering


• Hållbara finanser


• Personal- och kompetensförsörjning


• Utbildningsfinansiering
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8. Ekonomisk analys  
och finansiella rapporter
I detta kapitel återfinns ekonomiska analyser och finansiella rapporter samt 
redovisning av takbelopp och överproduktion. Även uppgifter om donations-
medel samt stiftelser med anknuten förvaltning redovisas här.
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8.1 Ekonomisk utveckling
Lunds universitets starka ekonomiska utveckling har fortsatt 


även under 2014. Universitetets verksamhetsnivå mätt i kost-


nader uppgick till 7 517 miljoner kronor, en ökning med 209 


miljoner (2,9 procent) sedan föregående år och med 1 527 


miljoner kronor under den senaste femårsperioden. Inflödet 


av nya bidragsmedel fortsatte att öka och uppgick till 2 746 


miljoner kronor, en ökning med 151 miljoner kronor (5,8 pro-


cent) sedan föregående år och med 503 miljoner kronor un-


der den senaste femårsperioden. Inom utbildningen råder ett 


starkt söktryck och antalet avgiftsstudenter fortsätter att öka. 


Inom forskningen sker stora infrastruktursatsningar, och den 


nya MAX IV anläggningen lämnar ett allt tydligare avtryck i 


den ekonomiska redovisningen. Universitetet ska också bidra 


till finansieringen av den nationella forskningsanläggningen 


ESS, och för 2014 reducerades anslaget till forskning med 


100 miljoner kronor som istället öronmärktes för detta syfte. 


Dessa medel utbetalades aldrig under 2014, utan istället 


överfördes som en transferering de 82 miljoner kronor som 


kvarstod av det särskilda anslag som universitetet erhöll 2009 


för delfinansiering av ESS. Beloppet har fram till i år redovisats 


som utgående överföringsbelopp i anslagsredovisningen. 


 


Resultatet för 2014 är ett underskott på 16 miljoner kronor 


som fördelar sig med 6 miljoner kronor på utbildning och 10 


miljoner kronor på forskning. Universitetets planering för året 


visade ett underskott både inom utbildning och inom forsk-


ning främst beroende på de strategiska satsningar som görs, 


men flertalet fakulteter visar ett bättre resultat än planerat. 


Orsaken är främst ökade externa bidragsmedel och ytterligare 


interna tilldelningar och inom utbildningen de särskilda kvali-


tetsmedel som inte var kända vid planeringstillfället. 


Tidigare års överskott har genererat ett myndighetskapital 


som vid utgången av 2014 uppgår till 1 609 miljoner kronor 


fördelat på 325 miljoner kronor inom utbildning och 1 284 


inom forskning. Myndighetskapitalet inom forskningen finns 


till stor del inom de fakulteter som har stor andel externfi-


nansiering samt på den universitetsgemensamma nivån där 


det är avsatt för strategiska satsningar. Universitetsstyrelsen 


har beslutat att det samlade måltalet för myndighetskapitalet 


vid utgången av 2018 ska vara 15 procent (måltalet beräknas 


genom att myndighetskapitalet sätts i relation till verksamhe-


tens kostnader). Utfallet av måltalet för 2014 är 21 procent.


Ökningen av bidragsinkomster har skett snabbare än ök-


ningen av verksamhetsnivån, och vissa inkomster är också 


avsedda att användas under flera år. Det har fått till följd att 


de oförbrukade bidragen har ökat under senare år och nu 


uppgår till totalt 3 386 miljoner kronor. De senaste årens ök-


ning av oförbrukade bidrag har framför allt skett inom MAX 


IV-laboratoriet.


Figur 8.2 Verksamhetsutfall totalt (mnkr)


2014 2013 Förändring % 2012


Verksamhetens intäkter


Anslag 4 204 4 104 100 2,44% 4 053


Avgifter 724 668 56 8,38% 600


Bidrag 2 549 2 411 138 5,72% 2 232


Finansiella 24 48 -24 -50,00% 68


Summa 7 501 7 231 270 3,73% 6 953


Verksamhetens kostnader


Personal 4 746 4 596 150 3,26% 4 295


Lokaler 974 946 28 2,96% 901


Övrigt 1 788 1 755 33 1,88% 1 717


Finansiella 9 11 -2 -18,18% 13


Summa 7 517 7 308 209 2,86% 6 926


Verksamhetsutfall -16 -77 61 27


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 -6


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar -16 -77 61 21
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Figur 8.1 Ekonomisk utveckling (mnkr)
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8.2 Intäkter
Verksamhetens intäkter för 2014 uppgår till 7 501 miljoner 


kronor exklusive uppbörd och transfereringar vilket är en 


ökning med 270 miljoner kronor (3,7 procent) jämfört med 


2013. Den största ökningen har skett inom bidragsintäkterna 


men även anslag och avgifter har ökat. De finansiella intäk-


terna har minskat som en följd av det lägre ränteläget.


Intäkter av anslag uppgår till 4 204 miljoner kronor fördelat 


på 1 978 miljoner kronor inom utbildning och 2 226 miljoner 


inom forskning. Jämfört med föregående år har anslaget till 


utbildning ökat med 100 miljoner kronor bland annat genom 


kvalitetsmedel till utbildningen och den årliga pris- och löne-


omräkningen. Anslaget till forskning reducerades med 100 


miljoner kronor som avsattes till ett särskilt anslag för ESS och 


som endast får disponeras efter särskilt beslut av regeringen. 


Intäkter av avgifter, som uppgår till 724 miljoner kronor, har 


ökat med 56 miljoner kronor (8,4 procent) sedan förra året. 


Ökningen har främst skett inom posterna resurssamordning 


(samordning av resursutnyttjande med framför allt Region 


Skåne) samt avgifter till uppdragsutbildning och uppdrags-


forskning. Under avgifter till utbildning redovisas studieavgif-


ter från tredjelandsstudenter på totalt 61 miljoner kronor, en 


ökning med 12 miljoner kronor sedan föregående år.


Intäkter av bidrag uppgår till 2 549 miljoner kronor vilket är 


en ökning med 138 miljoner kronor och 5,7 procent jämfört 


med 2013. Störst ökning redovisar medicinska fakulteten (57 


miljoner) och MAX IV-laboratoriet (16 miljoner). Den i särklass 


största bidragsgivaren är Vetenskapsrådet som svarar för 858 


miljoner kronor av bidragsintäkterna följt av EU (235 miljoner) 


och Formas (115 miljoner). 


I figur 8.3 framgår en tydlig ökning som sammanlagt uppgår 


till över en miljard kronor. Under perioden har anslagen ökat 


med 240 miljoner kronor och bidragen med 709 miljoner 


kronor. Avgifterna har ökat med 150 miljoner kronor.


8.3 Kostnader
Verksamhetens kostnader för 2014 uppgår till 7 517 miljoner 


kronor exklusive uppbörd och transfereringar vilket är en 


ökning med 209 miljoner kronor (2,9 procent) jämfört med 


2013. Den största ökningen har skett bland personalkostna-


derna som har ökat till 4 746 miljoner kronor jämfört med  


4 596 miljoner kronor 2013 (3,3 procent) men även lokal- och 


övriga kostnader har ökat om än i mindre omfattning. En 


analys av antalet anställda omräknat till heltidsekvivalenter 


visar ökningar mellan åren inom framför allt personalka-


tegorierna annan undervisande och forskande personal, 


administrativ personal och lektorer medan doktorander, 


meriteringsanställningar och professorer visar minskningar 


mellan åren. Minskningen av doktorander har främst skett 


inom medicinska fakulteten och LTH och en förklaring är att 


tidigare års ökning på grund av att utbildningsbidrag ersattes 


av doktorandtjänster nu har fått fullt genomslag. 


Lokalkostnaderna uppgår till 974 miljoner kronor vilket är en 


ökning med 28 miljoner kronor (3,0 procent). Universitetet 


har tagit nybyggda och nyrenoverade lokaler i anspråk under 


året, bland annat LUX (humanist och teologcentrum), lokaler 


inom Medicon Village och delar av V-huset inom LTH.  Vissa 


delar av MAX IV-anläggningen har tagits i drift under året och 


det har också medfört ökade lokalkostnader. 


Posten övrigt som totalt uppgår till 1 788 miljoner kronor 


består av driftkostnader (1 464 miljoner kronor) och avskriv-


ningar (324 miljoner kronor), en ökning med 33 miljoner (1,9 


procent) jämfört med 2013. Större poster inom driftkostna-


derna är kostnader enligt ALF-avtal, övriga köpta tjänster 


och övriga varor. Avskrivningarna har ökat med 34 miljoner 


kronor inom främst LTH och MAX IV-laboratoriet.
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Figur 8.3 Intäkter (mnkr)
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8.4 Utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inklusive upp-


dragsutbildning) visar ett underskott på 6 miljoner kronor att 


jämföra med förra årets underskott på 90 miljoner kronor.


Universitetet planerade för ett underskott 2014 genom 


myndighetskapitalsfinansierade satsningar på Campus Hel-


singborg, ämneslärarutbildningen och förnyade studiemiljöer. 


Universitetet redovisar också en så kallad överproduktion som 


medför ett underskott inom framför allt LTH. I stort sett samt-


liga av universitets verksamheter visar ett bättre resultat än 


planerat vilket förklaras av att fördelningen av kvalitetsmedel, 


internationella stimulansmedel och EQ11 medel inte var känd 


för fakulteterna vid planeringstillfället.


Helårsstudenter och helårsprestationer har genererat sam-


manlagt 1 983 miljoner kronor vilket är 143 miljoner kronor 


mer än årets takbelopp. Eftersom universitetet under tidigare 


år har utnyttjat möjligheten att spara överproduktion för ett 


framtida behov när prestationerna inte når upp till takbelop-


pet, kan endast 4 miljoner kronor av årets överproduktion 


sparas.


Intäkterna inom utbildningen uppgår till 2 430 miljoner kro-


nor och består till största delen (81 procent) av anslagsmedel. 


Den särskilda kvalitetsbaserade tilldelningen uppgår till 35 


miljoner kronor, en ökning med 22 miljoner kronor jämfört 


med föregående år. Av de totala avgiftsintäkterna på 408 


miljoner kronor utgör 61 miljoner kronor avgifter från tred-


jelandsstudenter, en ökning med 12 miljoner kronor jämfört 


med 2013.


På kostnadssidan svarar personalkostnaderna för den största 


posten med 1 499 miljoner kronor (62 procent) och de vi-


sar en ökning med 13 miljoner kronor sedan 2013. Övriga 


kostnadsslag visar en minskning som en anpassning till att 


anslaget inte ökar i någon nämnvärd omfattning.


Uppdragsverksamheten som består av uppdragsutbildning 


och beställd utbildning redovisar intäkter på 132 miljoner 


kronor och ett överskott på 6 miljoner kronor.


Det finansiella nettot inom utbildningen är betydligt lägre 


2014 än tidigare och uppgår till 7 miljoner kronor.


Figur 8.5 Verksamhetsutfall för utbildning på grund- och avancerad nivå (mnkr)


2014 2013 förändr.  % 2012


Verksamhetens intäkter


Anslag 1 978 1 914 64 3,3% 1 887


Avgifter 408 390 18 4,6% 324


Bidrag 35 40 -5 -12,5% 53


Finansiella 9 13 -4 -30,8% 17


Summa 2 430 2 357 73 3,1% 2 281


Verksamhetens kostnader


Personal 1 499 1 486 13 0,9% 1 450


Lokaler 429 433 -4 -0,9% 414


Övrigt 506 525 -19 -3,6% 508


Finansiella 2 3 -1 -33,3% 2


Summa 2 436 2 447 -11 -0,4% 2 375


Verksamhetsutfall -6 -90 84 -94


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 -2


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar -6 -90 84 -95
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8.5 Forskning
Forskning och utbildning på forskarnivå (inklusive uppdrags-


forskning) visar ett underskott på 10 miljoner kronor att jäm-


föra med ett överskott 2013 på 13 miljoner kronor. De senaste 


årens framgångar i att erhålla forskningsmedel i konkurrens 


har inneburit en tydlig ökning av verksamhetsnivån, och ef-


ter tidigare års överskott redovisar forskningen numera en 


verksamhet i balans. Tidigare års överskott finns tillgängliga i 


form av myndighetskapital som kan användas för strategiska 


satsningar. 


Universitetet ska enligt en överenskommelse bidra med sam-


manlagt 550 miljoner kronor till ESS AB och i universitetets 


ekonomiska planering är åtagandet utlagt med 55 miljoner 


kronor per år under perioden 2013 till 2022. Ingen utbe-


talning gjordes 2013, och för 2014 reducerade regeringen 


forskningsanslaget med 100 miljoner kronor. Dessa medel 


utbetalades aldrig, utan istället transfererades de 82 miljoner 


kronor som kvarstod av det särskilda anslag som universitetet 


erhöll 2009 för delfinansiering av ESS. Den verkliga utbetal-


ningstakten under perioden blir en annan än den universitetet 


planerat, till exempel ska 200 miljoner kronor utbetalas 2015, 


men sett över tioårsperioden är påverkan på myndighetska-


pitalet oförändrad. 


Intäkterna inom forskningen uppgår till 5 071 miljoner kronor 


vilket är en ökning med 197 miljoner kronor (4,0 procent) 


jämfört med 2013. Det är framför allt bidragsintäkterna som 


står för ökningen med 143 miljoner kronor, och även inflödet 


av nya bidragsinkomster har ökat och uppgår nu till 2 746 


miljoner kronor jämfört med 2 595 miljoner kronor 2013. 


Medicinska fakulteten tillsammans med LTH är de fakulteter 


som redovisar de största bidragsintäkterna och tillsammans 


svarar de för drygt 60 procent av bidragsintäkterna.


Kostnaderna inom forskningen uppgår till 5 081 miljoner kro-


nor vilket är en ökning med 220 miljoner kronor (4,5 procent) 


sedan 2013. Personalkostnaderna utgör den största andelen 


och de uppgår till 3 247 miljoner kronor, en ökning med 4,4 


procent sedan föregående år. Tidigare års ökning av antalet 


doktorandanställningar har brutits och istället visas en svag 


tillbakagång. Kostnader för övrigt, totalt 1 282 miljoner kro-


nor, innehåller drift- och avskrivningskostnader (1014 respek-


tive 268 miljoner kronor) och har ökat med 52 miljoner kronor 


(4,2 procent) sedan 2013. Avskrivningskostnaderna står för 37 


miljoner kronor av ökningen beroende på de senaste årens 


satsningar på forskningsinfrastruktur.  


Det finansiella nettot inom forskningen är betydligt lägre 


2014 än tidigare och uppgår till 8 miljoner kronor.


Figur 8.6 Verksamhetsutfall för forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)


2014 2013 förändr. % 2012


Verksamhetens intäkter


Anslag 2 226 2 190 36 1,6% 2 166


Avgifter 316 278 38 13,7% 276


Bidrag 2 514 2 371 143 6,0% 2 179


Finansiella 15 35 -20 -57,1% 51


Summa 5 071 4 874 197 4,0% 4 672


Verksamhetens kostnader


Personal 3 247 3 110 137 4,4% 2 845


Lokaler 545 513 32 6,2% 487


Övrigt 1 282 1 230 52 4,2% 1 209


Finansiella 7 8 -1 -12,5% 11


Summa 5 081 4 861 220 4,5% 4 551


Verksamhetsutfall -10 13 -23 121


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 -5


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar -10 13 -23 116
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8.6 Finansnetto, likvida medel och upplåning
Lunds universitet visar ett finansiellt överskott med 15 miljo-


ner kronor för 2014 och en behållning i kassa och bank på  


3 771 miljoner kronor vid utgången av året.


De finansiella intäkterna uppgår till 24 miljoner kronor och 


de har minskat de senaste åren för att nu ligga på samma 


nivå som 2010. Minskningen beror framför allt på den lägre 


räntenivån. Universitetet ska enligt förordning placera över-


skottslikviditet på räntekonto i Riksgälden och där har rän-


tesatsen under året legat på i genomsnitt 0,47 procent mot 


1,01 procent föregående år. 


De finansiella kostnaderna har, trots en ökad upplåning, 


minskat från 11 till 9 miljoner kronor främst på grund av den 


lägre räntenivån. Upplåning av medel görs trots att det finns 


likvida medel eftersom regelverket säger att upplåning måste 


göras i Riksgälden för anslagsfinansierade investeringar. Uni-


versitetets in- och utlåningsräntor hos Riksgälden är lika stora.


Universitetet har fattat beslut om riktlinjer för placering av 


överlikviditet som gör det möjligt att inom ramen för regel-


verket placera likviditet till bundna räntor med bindningstid 


upp till ett år. Ränteläget för kortfristiga placeringar har under 


2014 varit sådant att det enligt den gjorda bedömningen inte 


har varit fördelaktigt att binda räntan.


Vid utgången av 2014 uppgick likvida medel till 3 771 mil-


joner kronor varav 3 694 miljoner kronor på räntekonto 


hos Riksgälden och 77 miljoner kronor på övriga konton. 


De likvida medlen har under de senaste fem åren ökat med 


228 miljoner kronor eftersom myndighetskapitalet och de 


oförbrukade bidragen har ökat. Däremot har det skett en 


minskning med 394 miljoner kronor jämfört med föregående 


år beroende på stora infrastruktursatsningar i form investe-


ringar inom främst MAX IV-anläggningen och LTH.  Årets 


investeringar uppgår till totalt 709 miljoner kronor varav MAX 


IV-anläggningen svarar för 359 miljoner kronor och LTH för 


112 miljoner kronor.


Upplåningen hos Riksgälden har under året ökat med 43 


miljoner kronor och uppgår vid utgången av 2014 till 719 


miljoner kronor. De senaste fem åren har låneskulden ökat 


med 249 miljoner kronor vilket beror på en ökad investe-


ringsvolym.
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8.7 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag
Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat är  


1 609 (1 625) miljoner kronor varav 1 562 miljoner avser 


den ackumulerade kapitalförändringen (balanserad kapital-


förändring och årets kapitalförändring). Resterande del av 


myndighetskapitalet är statskapital, donationskapital och re-


sultatandelar i dotter- och intresseföretag. Myndighetskapita-


let har, inklusive de senare posterna, minskat med 16 miljoner 


kronor under året och sedan 2010 har myndighetskapitalet 


minskat med 56 miljoner kronor.


De oförbrukade bidragen har ökat de senaste åren och upp-


går nu till 3 386 miljoner kronor vilket är en ökning med 248 


miljoner kronor eller 8 procent sedan 2013. Det är framför allt 


MAX IV-laboratoriet som bidrar till ökningen med 200 miljo-


ner kronor medan flera fakulteter visar en svagt minskande 


nivå på de oförbrukade bidragen. Anledningen till MAX IV- la-


boratoriets stora ökning är att Vetenskapsrådet har gjort stora 


utbetalningar avseende investeringar i den nya anläggningen, 


och de oförbrukade bidragen kommer att sjunka i takt med 


avskrivningarna på dessa investeringar. MAX IV-laboratoriet 


och medicinska fakulteten svarar tillsammans för närmare 


2 000 miljoner kronor av de totala oförbrukade bidragen. 


Sedan 2010 har de oförbrukade bidragen ökat med cirka 900 


miljoner kronor.


I figuren nedan redovisas utvecklingen av myndighetskapita-


let och de oförbrukade bidragen. Det framgår av figuren att 


myndighetskapitalet har minskat svagt medan de oförbru-


kade bidragen visar en stadig ökning. 


8.8 Möjligheter och utmaningar
Lunds universitet har haft en stark ekonomisk tillväxt de se-


naste åren, framför allt inom forskningen. Inflödet av nya 


bidragsmedel ökar och sett i ett femårsperspektiv uppgår 


ökningen till över 400 miljoner kronor. Universitetet har också 


haft framgångar i konkurrensen om anslagsmedel även om 


dessa inte har ökat i samma takt som de externa bidragen. 


De ökade externa bidragen innebär ett allt större behov av 


samfinansiering, och universitetet behöver också bära en allt 


större del av kostnader kopplade till forskningsinfrastruktur. 


Så trots att medlen till forskningen ökat har inte den egna 


rådigheten för universitetet ökat.


MAX IV och ESS är unika forskningsanläggningar som kom-


mer att ha stor betydelse för universitetets framtida verksam-


het. Samtidigt medför finansieringen av dessa att i princip alla 


nya anslagsmedel till forskning används till dessa två anlägg-


ningar. Det är en stor strategisk utmaning att kunna erbjuda 


utvecklingsmöjligheter även för många andra av universitetets 


forskningsmiljöer.


Det råder ett högt söktryck på universitetets utbildningar, 


och de senaste åren har fler studenter utbildats än vad som 


har blivit ersatt i förhållande till takbeloppet. Fakulteterna 


arbetar ständigt med förändringar för att utbildningsvoly-


men ska vara i ekonomisk balans och samtidigt hålla högsta 


möjliga kvalitet. 


Under åren 2008 till 2010 visade universitetet stora överskott 


och ett myndighetskapital byggdes upp. Sedan 2011 har myn-


dighetskapitalet sjunkit genom strategiska satsningar inom 


utbildning och forskning. Även om myndighetskapitalet är en 


tillgång som skapar stabilitet och långsiktighet ska ekonomin 


vara i balans. 


Finansnettot har sjunkit kraftigt de senaste åren, och trots 


den stora behållingen på räntekontot hos Riksgälden beräk-


nas finansnettot minska ytterligare framöver på grund av det 


låga ränteläget. 


Figur 8.9  Myndighetskapital och oförbrukade bidrag (mnkr)
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8.9 Donationsmedel
Totalt kapital och disponibel avkastning för donationsmedel 


som förvaltas enligt § 12 donationsförordningen uppgår till 


148,0 miljoner kronor (128,8 miljoner kronor). Marknadsvär-


det av tillgångarna uppgick per bokslutsdagen till 160,0 mil-


joner kronor (147,6 miljoner kronor). Avkastningen har under 


året uppgått till 3,4 miljoner kronor (4,9 miljoner kronor). 


Utdelning har skett enligt donatorernas vilja. Under 2014 har 


5,1 miljoner kronor (3,8 miljoner kronor) delats ut till institu-


tioner inom Lunds universitet, varav 4,3 miljoner kronor (3,5 


miljoner kronor) från kapitalet. Universitetets kostnader för 


förvaltning har beräknats och debiterats donationerna. Den 


erhållna ersättningen för uppkomna kostnader uppgår till 168 


928 kronor (138 000 kronor).  


Året 2014 blev betydligt mer dramatiskt ur ett finansmark-


nadsperspektiv än vad indexuppgången i Sverige på 15,8 pro-


cent (SIXRX) visar. Trots uppgången har året bjudit på såväl 


ekonomiska som geopolitiska chocker med ett dramatiskt 


fall i oljepriset som den stora överraskningen. Oljepriserna 


har sjunkit med nästan 50 procent. Energi- och oljeaktier 


har därmed varit de stora förlorarna på Stockholmsbörsen 


2014. Ryssland går mot recession 2015, påverkade av det 


stora tappet i oljepriset och sanktionerna från väst. Något 


som i slutänden även kan påverka resten av världsekonomin.


Utöver detta har en rad länder världen över reviderat ner 


sina tillväxtprognoser och makrodatan har överlag varit svag 


under hösten med undantag från USA där BNP-prognoserna 


pekar på en stark avslutning av 2014 och en förväntad tillväxt 


kring 4 procent för 2015. Den svenska kronan har tappat i 


värde mot såväl dollarn (- 19,9 procent) som mot euron (- 6,1 


procent). På storbolagsindex OMXS30 stoltserar AstraZeneca 


som årets kursvinnare med en årsavkastning på 44 procent, 


sämst har MTG och Getinge gått. Globalindex steg under 


2014 med 25,5 procent.


Universitetets placeringar har gett en genomsnittlig utdel-


ningsbar avkastning på + 2,2 procent (+ 3,7 procent). Räntan 


för statsskuldväxlar har under året uppgått till + 0,5 procent 


(+ 0,9 procent). Totalavkastningen för portföljen uppgick till 


+ 7,9 procent (+ 10,1 procent). Utvecklingen för portföljens 


jämförelseindex var + 3,9 procent (+ 7,8 procent). Avkast-


ningen för den svenska aktiefonden blev + 13,7 procent, 


placeringen i den europeiska aktiefonden + 13,7 procent (i 


svenska kronor) samt placeringen i den globala aktieportföl-


jen + 37,2 procent (i svenska kronor). Utvecklingen av det 


svenska utdelande indexet SIXRX uppgick till + 15,8 procent, 


Eurostoxx (i SEK) + 7,9 procent samt T-bill + 0,5 procent. 


Jämförelseindexet utgörs av: 15 procent SIXRX, 15 procent 


Eurostoxx50 och 70 procent T-bill. 


Universitetet har under året mottagit följande donationer på 


en miljon kronor eller mer:


• Donation från Gunborg Henricsson att disponeras av 


medicinska fakulteten för forskning inom hjärt- och kärl-


sjukdomar: 1,4 miljoner kronor
• Donation från Britt och Torsten Magnusson för forskning 


om Alzheimers sjukdom: 4,5 miljoner kronor
• Donation från Ingvar Emmertz för finansiering av forsk-


ning avseende ”Gula fläcken”: 5,2 miljoner kronor
• Donation från Ingrid Kjellman att användas inom den 


medicinska forskningen rörande hjärt- och kärlsjukdomar: 


1,8 miljoner kronor
• Donation från Brita Hansson att användas till cancerforsk-


ning: 1,0 miljoner kronor
• Donation från makarna Lilian och Sven Karlsson för can-


cerforskning: 1,2 miljoner kronor
• Donation från Viveca Jeppsson för cancerforskning: 3,0 


miljoner kronor


Figur 8.10 Erhållna nya donationer (tkr)
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9 284 15 279 9 295 17 834 21 659


Den donation som redovisas som Donationskapital uppfyller inte kraven 
för att bli stiftelse enligt donationsurkunden. Kapitalet är placerat, enligt 
donators önskan, som långfristig fordran i balansräkningen.


Figur 8.12 Förmögenhetsutveckling
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Figur 8.11 Tillgångsslag (totalt 160 mnkr)
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8.10 Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2014 2013


Verksamhetens intäkter


Intäkter av anslag 1 4 203 939 4 104 148


Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2,43,44 724 809 667 435


Intäkter av bidrag 3 2 549 006 2 411 841


Finansiella intäkter 4 24 128 47 891


= Summa 7 501 883 7 231 314


Verksamhetens kostnader


Kostnader för personal 5 -4 745 937 -4 595 563


Kostnader för lokaler 6 -973 936 -945 627


Övriga driftkostnader 7 -1 463 611 -1 464 670


Finansiella kostnader 8 -9 192 -11 320


Avskrivningar och nedskrivningar 11,12,13,14 -324 435 -290 907


= Summa -7 517 111 -7 308 087


Verksamhetsutfall -15 228 -76 773


Resultat från andelar i hel- och delägda företag -392 108


Transfereringar 9


Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 130 175 43 835


Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 132 301 119 577


Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 89 182 80 255


Lämnade bidrag -351 658 -243 667


= Saldo 0 0


ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 -15 620 -76 665







92 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014


8.11 Balansräkning
Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31


TILLGÅNGAR


Immateriella anläggningstillgångar


Balanserade utgifter för utveckling 11 2 442 0


Rättigheter och andra immateriella anläggningstillg. 12 11 610 6 859


Summa immateriella anläggningstillgångar 14 053 6 859


Materiella anläggningstillgångar


Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 317 963 283 232


Maskiner, inventarier, installationer m m 14 956 395 673 892


Pågående nyanläggningar 15 708 935 609 541


Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 20 427 0


Summa materiella anläggningstillgångar 2 003 720 1 566 666


Finansiella anläggningstillgångar


Andelar i hel- och delägda företag 17 39 161 39 552


Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 109 064 106 677


Andra långfristiga fordringar 19 2 000 2 092


Summa finansiella anläggningstillgångar 150 225 148 321


Varulager m m


Varulager och förråd 7 880 928


Kortfristiga fordringar


Kundfordringar 20 98 246 102 564


Fordringar hos andra myndigheter 21 136 613 141 798


Övriga kortfristiga fordringar 22 1 935 1 627


Summa kortfristiga fordringar 236 794 245 989


Periodavgränsningsposter


Förutbetalda kostnader 23 281 262 266 491


Upplupna bidragsintäkter 24 290 226 241 842


Övriga upplupna intäkter 25 29 461 23 260


Summa periodavgränsningsposter 600 949 531 592


 Avräkning med statsverket


Avräkning med statsverket 26 0 0


Kassa och bank


Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 27 3 693 952 3 999 413


Kassa och bank 28 76 762 164 973


Summa kassa och bank 3 770 714 4 164 387


SUMMA TILLGÅNGAR 6 784 333 6 664 742
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8.11 Balansräkning fortsättning
Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31


KAPITAL OCH SKULDER


Myndighetskapital


Statskapital 29 22 916 23 033


Donationskapital 30 4 770 4 695


Resultatandelar i hel- och delägda företag 31 19 552 19 445


Balanserad kapitalförändring 32 1 577 346 1 654 260


Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 -15 620 -76 665


Summa myndighetskapital 1 608 965 1 624 767


Avsättningar


Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 33 32 723 34 077


Övriga avsättningar 34 45 123 0


Summa avsättningar 77 846 34 077


Skulder m m


Lån i Riksgäldskontoret 35 719 237 676 038


Kortfristiga skulder till andra myndigheter 36 168 752 165 944


Leverantörsskulder 37 182 815 250 931


Övriga kortfristiga skulder 38 132 517 189 076


Depositioner 39 4 773 4 533


Summa skulder m m 1 208 095 1 286 522


Periodavgränsningsposter


Upplupna kostnader 40 290 569 359 133


Oförbrukade bidrag 41 3 385 832 3 137 907


Övriga förutbetalda intäkter 42 213 026 222 337


Summa periodavgränsningsposter 3 889 427 3 719 376


SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 6 784 333 6 664 742


ANSVARSFÖRBINDELSER


1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga


2. Övriga ansvarsförbindelser avseende hyresavtal 45 216 405 299 705
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8.12 Redovisning mot anslag
Belopp i tkr


Anslag Benämning


Ingående 
överförings-


belopp


Årets 
tilldelning 


enligt 
reglerings-


brev


Omdisp. 
anslags-


belopp Indragning


Totalt 
disponibelt 


belopp Utgifter


Utgående 
överförings-


belopp


16.2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1


16.2:5:1 Takbelopp (ram) 0 1 839 950 0 0 1 839 950 -1 839 950 0


 Summa 0 1 839 950 0 0 1 839 950 -1 839 950 0


16.2:6 Lunds univ: Forskning och forskarutbildning 1,2


16.2:6:6 Basresurs (ram) 0 1 926 160 0 0 1 926 160 -1 926 160 0


16.2:6:8 Internationell 
forskningsanläggning(ram)


82 000 100 000 0 0 182 000 -82 000 100 000


Summa 82 000 2 026 160 0 0 2 108 160 -2 008 160 100 000


16.2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor


16.2:65:4 Nationellt resurscentrum 
i fysik (ram)


0 666 666 0 1 332 -1 332 0


16.2:65:5 Trafikflygarutbildning 
(ram)


0 15 603 0 0 15 603 -15 603 0


16.2:65:6 Omhändertagande av 
arkeologiska fynd (ram)


0 2 901 0 0 2 901 -2 901 0


16.2:65:40 Kvalitetsbaserad 
resursfördelning (ram)


0 35 375 0 0 35 375 -35 375 0


16.2:65:62 Spetsutbildning i 
entreprenörskap (ram)


0 3 740 0 0 3 740 -3 740 0


Summa 0 58 285 666 0 58 951 -58 951 0


16.2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning


16.2:66:2 Lunds universitet (ram) 0 422 476 0 0 422 476 -422 476 0


Summa 0 422 476 0 0 422 476 -422 476 0


23.1:24 Sveriges lanbruksuniversitet


23.1:24:5 Analysverksamhet vid 
Lunds universitet (ram) 0 4 577 0 0 4 577 -4 577 0


Summa 0 4 577 0 0 4 577 -4 577 0


Summa totalt 82 000 4 351 448 666 0 4 434 114 -4 334 114 100 000


Noter till anslagsredovisningen
1 Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 130 175 tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen.


Dessa lämnade bidrag avser finansiering av forskarskolor med 4 329 tkr, överföring av strategiska forskningsmedel med 36 090  tkr, kårstöd 7 756 tkr och 
överföring till European Spallation Source ESS AB med 82 000 tkr.2


2 Medel under anslagsposten ap.8 Internationell forskningsanläggning får endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen.
Då inget beslut tagits för resterande medel under 2014 kvarstår 100 000 tkr som odisponerat per 2014-12-31


 
Andra finansiella villkor 
Anslag 16.2:5:1 Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder


Det pedagogiska stödet till studenter med funktionshinder har inte överstigit 0,3 procent av grundutbildningsanslaget.
 
Anslag 16.2:5:1 Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter


Helårspremien år 2014 är 162 748 kr baserat på 29 972 helårsstudenter.
Personskadeförsäkringar hanteras numera via Universitets-och högskolerådet och de kan inte ta fram statistik per lärosäte.


Redovisning av beställningsbemyndigande (tkr)


Utestående åtagandes fördelning per år


Anslag Benämning
Tilldelat  
bemynd


Infriade
åtagande


Utestående 
åtagande 


2015 2016 2017 2018


16.2:6 Lunds universitet: 
Forskning och 
Forskarutbildning


578 000 82 000 496 000 200 000 200 000 96 000 0
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8.13 Tilläggsupplysningar och noter
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och för-


ordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.


Brytdagen för periodens löpande bokföring var den 5 januari 


2015 (3 januari 2014).


Om inget annat anges redovisas beloppen i den ekonomiska 


redovisningen i tusental kronor.


För universitet och högskolor gäller undantag från vissa be-


stämmelser i förordningar enligt nedan;


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslags-


förordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslags-


poster för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton 


i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga 


utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riks-


gäldskontoret.


Universitet och högskolor medges undantag från 7 § anslags-


förordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra 


såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagsspa-


rande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till 


efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens 


medgivande.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om 


årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen 


ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet 


och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 6 


Väsentliga uppgifter (s 109).


Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet 


av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation 


ges av


• Låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låne-


ram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och


• Beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit 


hos Riksgäldskontoret.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Reger-


ingen beslutar om särskilda anvisningar om vilka uppgifter 


som ska redovisas i budgetunderlaget.


Av 2 kap. 4 a § högskoleförordningen följer att styrelsen för 


ett universitet eller en högskola får uppdra åt ordföranden 


att efter samråd med rektorn fatta beslut om delårsrapport. 


Vidare följer det av 8 kap. 1 § tredje stycket förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att del-


årsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. 


Med undantag från nämnda bestämmelse får styrelsen för 


ett universitet eller en högskola som ska lämna en delårsrap-


port uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektorn 


underteckna delårsrapporten.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) andra 


stycket om årsredovisning och budgetunderlag, om att i 


årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys 


till regeringen.


Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 


§ första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 


(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar.


En anläggningstillgång som används i myndighetens verk-


samhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har 


mottagits från icke-statlig givare. Detta gäller även för bidrag 


från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget 


har tilldelats för ändamålet.


Lunds universitet medges rätt att förvalta donationsmedel i 


aktier och andra värdepapper enligt 12 § donationsförord-


ningen (1998:140). Lärosätet får även uppdra åt någon annan 


att placera dessa medel i enlighet med 12 § andra stycket. 


Universitetet ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i 


förhållande till marknadsindex.


Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra 


och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om disposi-


tion av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet.


Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent 


av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under rä-


kenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa 


hur överskottet ska disponeras.


Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verk-


samhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare 


räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett 


förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas. 


VÄRDERING AV BANKMEDEL I UTLÄNDSK VALUTA 
Innestående behållning på EUR-konto per 2014-12-31 har 


omvärderats till balansdagskurs.


VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER 
Kundfordringar uppgår till 131 miljoner kronor vilket är en 


minskning med 7 miljoner kronor jämfört med föregående 


år. Kundfordringar som är äldre än sex månader har skrivits 


av som befarad kundförlust. Leverantörsskulder uppgår till 
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236 miljoner kronor, en minskning med 66 miljoner kronor 


jämfört med föregående år. Minskningen kan dels förklaras av 


att skulden till Akademiska hus är 40 miljoner kronor mindre 


och dels av att rutinerna har skärpts avseende fakturahante-


ringen. Terminssäkrade fordringar respektiver skulder uppgår 


till 9 mkr, en minskning med 6 mkr jämfört med tidigare år. 


Fordringar respektive skulder i utländsk valuta har omräknats 


till balansdagskurs. Terminssäkrade fordringar respektive skul-


der är beräknade efter den terminssäkrade kursen.


VÄRDERING AV VARULAGER 
Varulager har värderats till verkliga värdet på balansdagen.


VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av balan-


serade utgifter för utveckling av befintlig infrastruktur för 


att säkerställa framtida ekonomiska och kvalitativa fördelar 


för verksamheten genom användning av nyare och effekti-


vare IT-relaterade stödsystem. Den ekonomiska livslängden 


ska vara minst 3 år och anskaffningsvärdet minst 500 tkr. 


I anskaffningsvärdet ingår både externa inköp och univer-


sitetets egna direkta kostnader för den enskilda tillgången. 


Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den 


bedömda ekonomiska livslängden med utgångspunkt från 


den månad tillgången tas i bruk.


Materiella anläggningstillgångar utgörs främst av inventarier 


och utrustning med mera. Den ekonomiska livslängden ska 


vara minst tre år och anskaffningsvärdet minst 20 tkr. Mate-


riella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda 


ekonomiska livslängden med utgångspunkt från den månad 


tillgången tas i bruk


Förbättringsutgifter på annans fastighet som avser reparation 


och underhåll aktiveras då anskaffningsbeloppet överstiger 


100 tkr och den ekonomiska livslängden beräknas vara mer 


än tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgift på annans 


fastighet anpassas till hyreskontraktets återstående längd. 


Avskrivningstider tillämpas enligt följande:
Immateriella anläggningstillgångar 3, 4 eller 5 år


Förbättringsutgifter på annans fastighet 3-25 år, enl. hyreskontrakt + 
ev. förlängning


Byggnadsinventarier 3, 5, 7 eller 10 år


Datorer och kringutrustning 3 år


Större server och nätverksinstallationer 5 eller 7 år


Lab/verkstadsutrustning 3, 5 eller 10 år


Kontorsmaskiner och kopieringsutrustning 3,4 eller 5 år


Inredning 3, 5 eller 10 år


För konstföremål sker ingen avskrivning. Endast anskaffnings-


värde för konstföremål som förvärvats eller överlåtits från 


Statens konstråd från och med år 2004 tas upp i balansräk-


ningen. Någon invärdering av tidigare förvärvade konstföre-


mål har inte gjorts.


Avsteg från ovanstående avskrivningstider gäller för fyra in-


värderade anläggningstillgångar redovisade som förbättrings-


utgifter på annans fastighet. För dessa tillgångar tillämpas en 


avskrivningstid om 25 år.


PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 
Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till 


det år de avser. I allt väsentligt har periodisering skett för t ex 


leverantörsskulder, semesterlöneskuld, avgifter och bidrag. 


För utgiftsperiodiseringar har en beloppsgräns om 50 tkr till-


lämpats. De fakturor som ankomstregistrerats men som inte 


bokförts senast brytdagen och som avser 2014 har manuellt 


bokats upp som leverantörsskuld och kostnad.


Universitetet reserverar sedan 2004 för upplupna kostnader 


avseende lärarlöneskulder. Reserveringen har skett för sådan 


skuld vilken inte kommer att regleras inom läraravtalets tre-


årsperspektiv. Skulden bygger på ett verkligt antal timmar 


och beräknas enligt en schabloniserad medellön per befatt-


ningskategori.


För externfinansierade bidrag och uppdrag tillämpas den gäl-


lande statliga redovisningsprincipen för intäktsredovisning i 


projekt. För pågående projekt tas intäkter upp motsvarande 


upparbetade kostnader under året. Erhållna medel från bi-


dragsgivare som ännu inte använts i verksamheten redovisas 


som oförbrukade bidrag i balansräkningen. För under året 


avslutade projekt redovisas skillnaden mellan intäkter och 


kostnader som över/underskott i resultaträkningen. Projekt 


där bidrag, enligt kontrakt, ännu ej erhållits bokförs som 


fordran på bidragsgivaren för den del som är en upparbetad 


kostnad. En prövning görs också av fordrans giltighet mot 


kontrakt eller motsvarande avtal.


REDOVISNING AV INDIREKTA KOSTNADER 
Universitetet tillämpar den sektorsgemensamma modellen 


för redovisning av indirekta kostnader, SUHF-modellen. Enligt 


modellen fördelas indirekta kostnader löpande baserat på 


nedlagda kostnader vilket medför en fullständig kostnads-


redovisning på lägsta verksamhetsnivå (kostnadsbärare) och 


förutsättningar för en korrekt periodisering av bidragsinkoms-


ter. 


Universitetet fördelar stödverksamhetens kostnader – de indi-


rekta kostnaderna – på kostnadsbärarna i relation till direkta 


löne- och driftskostnader (fördelningsbas). 


TRANSFERERINGAR
Universitetet särredovisar transfereringar då dessa inte repre-


senterar någon egentlig resursförbrukning inom universitetet. 


Transfereringar är medel som är avsedda att användas för 


finansiering av bidrag till externa samarbetspartner samt till 


stipendier med mera. Finansiering motsvarande kostnaderna 


har hämtats från anslag och bidrag. Exempel på transferering-


ar är stipendier, medel från EU till projekt där universitetet är 


koordinator, medel till ESS AB samt överföring av strategiska 


forskningsmedel till andra lärosäten. 
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AVSTÄMNING AV MELLANHAVANDEN MED ANDRA 
STATLIGA MYNDIGHETER
Vid inrapportering till statsredovisningen ska varje transak-


tion till annan statlig myndighet kunna särredovisas. Erhållna 


bidrag och avgifter samt givna bidrag och köp ska redovisas 


och stämmas av med varje statlig motpart för belopp över-


stigande en miljon kronor. För fordringar och skulder över 


årsskiftet gäller att belopp över ett hundra tusen kronor ska 


stämmas av. Lunds universitet har i sin kodsträng en unik 


kod för varje myndighet och en gemensam kod för samtliga 


övriga motparter för att kunna särskilja dessa transaktioner. 


Efter årets avstämning med andra statliga myndigheter har 


universitetet inga oförklarade differenser.


DONATIONSMEDEL 
Universitetet har medgivande från regeringen, enligt § 12 


donationsförordningen, att placera donationsmedel som inte 


skall förbrukas inom de närmaste två åren utanför Riksgäl-


den. Behovet av likvida medel de närmaste två åren beräknas 


uppgå till 8 mnkr.


NOTER
Belopp i tusentals kronor där annat ej anges.


1. Intäkter av anslag 


2014 2013


Grundläggande utbildning 1 891 445 1 830 438


Forskning/forskarutbildning 1 885 441 1 856 338


Ersättningar för klinisk utbildning o forskning 422 476 412 886


Ersättningar för ekonomiska analyser 4 577 4 486


Summa intäkter av anslag 4 203 939 4 104 148


Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 130 175 
tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen. Dessa lämnade 
bidrag avser finansiering av forskarskolor med 4 329 tkr, överföring av 
strategiska forskningsmedel med 36 090 tkr, kårstöd 7 756 tkr och 82 000 
tkr till European Spallation Source ESS AB. 


2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 


2014 2013


Uppdragsforskning 127 168 112 749


Uppdragsutbildning 89 926 84 940


Uthyrning bostäder studenter/gästforskare 64 048 53 459


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 60 556 49 049


Beställd utbildning 9 917 8 508


Högskoleprovsavgifter 3 258 2 724


Museum, entréavgifter 1 627 1 489


Summa intäkter av avgifter enl regleringsbrev 356 501 312 918


Rådgivning och annan liknande service 199 150 186 700


Lokaler, parkering 89 297 96 243


Konferenser och kurser 10 343 11 802


Informations- och kursmaterial 7 498 10 017


Tidskrifter o andra publikationer 3 370 6 755


Summa intäkter enligt § 4 Avgiftsförordningen 309 658 311 518


Kopior allmänna handlingar (avg förordn §15) 42 38


Summa kopior allmänna handlingar (avg 
förordn §15)


42 38


Vidarefakturering av kostnader, försäljning av 
material


46 681 24 787


Redovisningstjänster stiftelser mm 6 386 6 272


Förseningsavgifter och skadestånd 1 566 9 852


Sponsring 1 209 1 684


Summa intäkter av andra ersättningar 55 842 42 594


Reavinst förs anl tillg utomstatl 2 767 366


Summa reavinst förs anl tillg utomstatl 2 767 366


Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar


724 809 667 435


Intäkter enl § 4 (exkl lokaler)  
i förhållande till totala kostnader*


3,0% 3,0%


*Fr o m 2009 får universitet och högskolor ta 
ut avgifter för lokaler som ursprungligen har 
hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den 
begränsning som följer av § 4 andra stycket. 
Intäkter av lokalhyror uppgick 2014 till 81 642 
tkr (88 875 tkr).


Särredovisning av avgiftsbelagd  
verksamhet - tjänsteexport


Intäkter 141 380 122 777


Kostnader -141 380 -122 777
 
Som tjänsteexport definieras universitetets försäljning av tjänster 
till utländska motparter. Kostnaderna beräknas vara lika stora som 
intäkterna. Fr o m 2013 används SUHF:s rekommendation vid beräkning av 
tjänsteexport. Ökningen beror främst på att studieavgifterna har ökat med 
9,1 miljoner samt rådgivning och liknande tjänster med 5,3 miljoner.


3. Intäkter av bidrag (per finansiär)


2014 2013


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 1 348 138 1 298 896


Övriga organisationer och ideella föreningar 749 104 692 022


EU:s institutioner 235 180 214 317


Övriga länder och internationella 
organisationer


83 554 118 599


Privata företag 69 771 40 308


Kommuner och landsting 59 261 49 039


Bidrag från enskilda 2 661 -2 852


Statliga bolag 1 336 1 512


Summa intäkter av bidrag 2 549 006 2 411 841


4. Finansiella intäkter 


2014 2013


Ränteintäkter, räntekonto RGK 18 314 40 011


Ränteintäkter m m, övrigt 3 998 5 631


Valutakursvinster 1 726 2 149


Ränteintäkter, donationsmedel 90 100


Summa finansiella intäkter 24 128 47 891


5. Kostnader för personal 


2014 2013


Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter 3 192 196 3 081 675


Övriga personalkostnader 1 553 741 1 513 887


Summa kostnader för personal 4 745 937 4 595 563
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6. Kostnader för lokaler


2014 2013


Hyror exkl el och värme 860 734 840 342


Driftskostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 74 868 71 473


Renhållning, bevakning och övriga 
driftskostnader


38 335 33 811


Summa kostnader för lokaler 973 936 945 627


7. Övriga driftskostnader


2014 2013


ALF-avtal 422 476 413 938


Övriga tjänster 253 694 290 053


Övriga varor 246 350 247 908


Resor 108 636 99 779


Konsultuppdrag 96 984 86 991


Datatjänster 69 885 64 355


Utbildningstjänster 57 146 61 596


E-resurser 54 368 46 107


Reparationer och underhåll 38 464 39 780


Tryckning, publikationer och pappersvaror 35 409 37 293


Korttidsinvesteringar, livslängd 1-3 år och/eller 
500 euro


31 276 33 182


Post och Tele 19 457 19 023


Forskningsuppdrag 12 223 15 693


Varutransporter och fraktavgifter 7 338 13 851


Leasingavgifter vid operationell leasing och 
maskinhyror


6 447 6 809


Kontorsmateriel 6 020 6 561


Offentligrättsliga avgifter 1 910 1 587


Reaförlust avyttring anläggningstillgångar 705 2 579


Skatter 664 484


Varulagerförändring -1 388 -356


Aktivering/särsk periodisering utveckling anl 
tillg i egen regi


-4 452 -22 542


Summa övriga driftskostnader 1 463 611 1 464 670


8. Finansiella kostnader 


2014 2013


Valutakursförluster 5 404 4 338


Räntekostnader, lån RGK 3 226 6 168


Räntekostnader, övrigt 561 813


Övriga finansiella kostnader 0 1


Summa finansiella kostnader 9 192 11 320


9. Transfereringar (per finansiär) 


Erhållna medel för finansiering av bidrag: 2014 2013


Statliga myndigheter inkl affärsverk 132 301 119 577


Medel som erhållits fr statens budget för 
finansiering av bidrag


130 175 43 835


Övriga organisationer och ideella föreningar 53 329 54 862


EU:s institutioner 16 345 16 278


Övriga länder och internationella 
organisationer


13 866 4 063


Privata företag 5 360 4 263


Kommuner och landsting 283 425


Bidrag från enskilda 0 363


Summa erhållna medel 351 658 243 667


Lämnade bidrag


Lämnade bidrag till statl myndigheter inkl 
affärsverk


-127 595 -108 994


Lämnade bidrag till enskilda personer -82 153 -81 835


Lämnade bidrag till statliga bolag -82 000 0


Lämnade bidrag till övriga länder och 
internationella organisationer


-20 579 -19 830


Lämnade bidrag till privata företag och 
privatägda ekonomiska föreningar


-16 475 -16 047


Lämnade bidrag till övriga organisationer och 
ideella föreningar


-8 814 -8 965


Lämnade bidrag till landsting -7 998 -1 088


Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn -3 850 -5 197


Lämnade bidrag till kommuner och kommunala 
bolag


-2 193 -1 711


Summa lämnade bidrag -351 658 -243 667


Saldo transfereringar 0 0


Lämnade bidrag utgörs främst av förmedlade bidrag till statliga 
myndigheter och stipendier. 


10 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 


2014 2013


Anslagsfinansierad verksamhet -34 935 -90 719


Bidragsfinansierad verksamhet 14 275 13 583


Avgiftsfinansierad verksamhet 5 040 471


Redovisad kapitalförändring -15 620 -76 665


Kapitalförändring per område


Belopp i tkr


Balansera d
kapitalför-


ändring (A)


Årets 
kapitalför-
ändring (B)


Summa
 (A+B)


Utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev


293 104 -11 233 281 871


Uppdragsverksamhet 26 284 5 900 32 184


Summa 319 388 -5 333 314 055


Forskning och utbildning på forskarnivå


Forskning och 
utbildning på forskarnivå


1 257 813 -9 426 1 248 387


Uppdragsforskning 145 -860 -715


Summa 1 257 958 -10 287 1 247 671


Total 1 577 346 -15 620 1 561 726


Lunds universitet har ej redovisat förändring av myndighetskapitalet enligt 
bilaga 8 i ESV Cirkulär 2014:8 då Universitet och högskolor ska redovisa 
kapitalförändring per område enligt bilaga 2 i Regleringsbrevet. Den 
avgiftsbelagda verksamheten, Beställd utbildning, Uppdragsutbildning och 
Uppdragsforskning kapitalförändring redovisas under not 43 och specifika-
tion av statskapital återfinns i not 29.          


11. Balanserade utgifter för utveckling


2014 2013


IB anskaffningsvärde 24 106 0


Årets anskaffningar 981 0


Årets försäljning/utrangering 0 0


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0


UB anskaffningsvärde 25 087 0


IB ack avskrivningar -20 949 0


Årets avskrivningar -1 696 0


Årets försäljning/utrangering 0 0


UB ack avskrivningar -22 645 0


Bokfört värde 2 442 0


Har tidigare år redovisats under Rättigheter och immateriella anläggnings-
tillgångar       
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12. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillg.


2014 2013


IB anskaffningsvärde 18 503 41 103


Årets anskaffningar 10 854 1 506


Årets försäljning/utrangering -1 467 0


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0


UB anskaffningsvärde 27 890 42 609


IB ack avskrivningar -14 801 -33 219


Årets avskrivningar -2 946 -2 531


Årets försäljning/utrangering 1 467 0


UB ack avskrivningar -16 280 -35 750


Bokfört värde 11 610 6 859


Ökningen av immateriella anläggningstillgångar består i huvudsak av 
utveckling av infrastruktur för vetenskapliga borrningar - Riksriggen


13. Förbättringsutgifter på annans fastighet 


2014 2013


IB anskaffningsvärde 616 006 517 950


Årets anskaffningar 76 698 118 632


Årets försäljning/utrangering -23 392 -20 576


UB anskaffningsvärde 669 312 616 006


IB ack avskrivningar -332 774 -316 818


Årets avskrivningar -41 836 -36 367


Årets försäljning/utrangering 23 261 20 410


UB ack avskrivningar -351 349 -332 774


Bokfört värde 317 963 283 232


14. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 


2014 2013


IB anskaffningsvärde 2 660 750 2 615 683


Årets anskaffningar 306 198 194 982


Årets försäljning/utrangering -114 043 -191 730


Årets slutförda pågående nyanläggningar 257 690 41 814


UB anskaffningsvärde 3 110 595 2 660 750


IB ack avskrivningar -1 986 858 -1 923 959


Årets avskrivningar -277 957 -252 010


Årets försäljning/utrangering 110 615 189 111


UB ack avskrivningar -2 154 200 -1 986 858


Bokfört värde, exklusive finansiell leasing 956 395 673 892


Finansiell leasing


IB anskaffningsvärde 1 405 1 405


Årets anskaffningar 0 0


Årets försäljning/utrangering 0 0


UB anskaffningsvärde 1 405 1 405


IB ack avskrivningar -1 405 -1 405


Årets avskrivningar 0 0


Årets försäljning/utrangering 0 0


UB ack avskrivningar -1 405 -1 405


Bokfört värde 0 0


Totalt bokfört värde för maskiner, inventarier, 
installationer m m


Maskiner, inventarier, installationer m m 956 395 673 892


Finansiell leasing, maskiner/inv 0 0


Summa maskiner, inventarier, installationer m.m 956 395 673 892


15. Pågående nyanläggningar


2014 2013


IB anskaffningsvärde 609 541 321 434


Årets anskaffningsvärde 357 083 329 921


Färdigställda anläggningar -257 690 -41 814


UB anskaffningsvärde, bokfört värde 708 935 609 541


Ökningen av pågående arbete består i huvudsak av investeringar för Max 
IV som kommer att tas i bruk först år 2015.


16. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar


2014 2013


Förskott mikroskop Mikroskopicentrum, 
leverans 2015


19 800 0


Förskott kabinettdiskmaskin Biomedicinskt 
centrum, leverans 2015


627 0


Summa förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar


20 427 0


17. Andelar i hel- och delägda företag


Antal styck Företag Nom värde 
innehavet 


Anskaff-
ningsvärde


Värde 2014 Värde 2013


100 LUIS AB   100  10 802 39 161 39 552


Summa andelar i hel- och delägda företag 39 161 39 552


18. Andra långfristiga värdepappersinnehav


2014 2013


- andra långfristiga värdepappersinnehav 
utgörs av


Aktier och andelar:


IB anskaffningsvärde 42 549 36 003


Årets anskaffningar 781 6 546


Årets försäljningar


UB anskaffningsvärde aktier och andelar 43 330 42 549


Marknadsvärde aktier och andelar 55 947 46 440


Obligationer och andra värdepapper:


IB anskaffningsvärde 64 128 60 643


Årets anskaffningar 1 606 77 592


Årets försäljningar 0 -74 108


UB anskaffningsvärde obligationer och andra 
värdepapper


65 734 64 128


Marknadsvärde obligationer och andra 
värdepapper


64 863 63 779


Värdepapperens sammanlagda marknadsvärde 120 810 110 219


Värdepapper som är anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärde


19. Andra långfristiga fordringar


2014 2013


Revers med låntagare Stiftelsen Michael 
Hansens kollegium 


2 000 2 000


Fond Access Hedge (såld i december 2013, likvid 
erhålles i februari 2014)


0 92


2 000 2 092


20. Kundfordringar


2014 2013


Kundfordringar, utomstatliga 100 034 103 740


Reservering osäkra fordringar -1 788 -1 177


Summa kundfordringar 98 246 102 564
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21. Fordringar hos andra myndigheter


2014 2013


Mervärdesskattefordran och övriga fordringar 104 072 106 620


Kundfordringar 32 540 35 178


Summa fordringar hos andra myndigheter 136 613 141 798


22. Övriga kortfristiga fordringar  


2014 2013


Reseförskott 1 350 1 452


Övriga fordringar 585 175


Summa övriga kortfristiga fordringar 1 935 1 627


23. Förutbetalda kostnader


2014 2013


Förutbet hyreskostnader, övriga 222 872 227 548


Förutbetalda köpta tjänster och varor 48 245 28 129


Förutbet hyreskostnad avs andra myndigheter 10 145 10 814


Summa förutbetalda kostnader 281 262 266 491


I posterna Förutbetalda hyreskostnader ingår långa (vanligen 10 år) 
förskottsbetalda hyror med belopp 29 635 tkr (43 272 tkr).


24. Upplupna bidragsintäkter


2014 2013


Upplupna bidragsint utländska 76 839 91 457


Upplupna bidragsint övriga 130 266 88 909


Upplupna bidragsint andra myndigheter 83 120 61 476


Summa upplupna bidragsintäkter 290 226 241 842


25. Övriga upplupna intäkter 


2014 2013


Upplupna intäkter uppdrag o övr förs, övriga 22 240 15 545


Upplupna intäkter uppdrag o övr förs andra 
myndigheter


7 221 7 714


Summa övriga upplupna intäkter 29 461 23 260


26. Avräkning med statsverket


2014 2013


 Anslag i räntebärande flöde


 Ingående balans 0 0


 Redovisat mot anslag 4 334 114 4 147 983


 Anslagsmedel som tillförts räntekonto -4 334 114 -4 147 983


 Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0


Enligt regleringsbrevet får medel under anslagsposten ap.8 Internationell 
forskningsanläggning endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen. 
Under 2014 utbetalades 82 mnkr av dessa medel.


Då inget beslut tagits för resterande medel unden 2014 kvarstår 100 mnkr 
som odisponerad per 2014-12-31 och har därför inte påverkat posten 
avräkning med statsverket 2014.


27. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 


2014 2013


Räntekontot 3 693 952 3 999 413


I behållningen på räntekontot ingår 37 150 tkr som avser donationsmedel 
som är placerade i RGK.


Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 309 000 tkr (309 000 tkr)


28. Kassa och bank 


2014 2013


Bankmedel EU-medel 76 751 164 960


Bankmedel, donationsmedel 11 14


Summa kassa och bank 76 762 164 973


29. Statskapital utan avkastningskrav


2014 2013


Överföring till Lunds universitet 
innovationssystem AB (LUIS AB) 


20 000 20 000


Kulturtillgångar överförda från Statens 
konstråd


1 826 1 984


Anslagsfinansierad konst 1 090 1 049


Summa statskapital 22 916 23 033


30. Donationskapital


2014 2013


Donation från bokförläggare Michael Hansen 2 000 2 000


Årets donation UB 66 0


Donationsfinansierad konst Skissernas museum 
och UB


2 795 2 795


Avkastning Michael Hansen avseende 2013 
utdelat under 2014


-90 -100


Summa donationskapital 4 770 4 695


Donationskapitalet från Michael Hansen är, enligt stiftelseförordnandet, 
utlånat till Stiftelsen Michael Hansens Kollegium (se not 17). Avkastningen 
(ränteintäkt) utdelas till samma stiftelse. 
Utdelningen sker samma år som avkastningen erhålls.


31. Resultatandelar i hel- och delägda företag 


2014 2013


IB resultatandelar 19 445 25 897


Justering av resultatandelar 0 29


Överfört från föregående års resultat 108 -6 481


UB resultatandelar 19 552 19 445


32. Balanserad kapitalförändring 


2014 2013


Balanserad kapitalförändring, IB 1 654 260 1 627 057


Kapitalförändring föreg år -76 665 20 829


 Disp av resultat


 - till Donationskapital -100 -107


 - omföring anslagsfinansierad konst -41 0


 - till Resultatandelar i hel- och delägda företag -108 6 482


Rest kapitalförändring föreg år -76 914 27 203


 


Balanserad kapitalförändring, UB 1 577 346 1 654 260


33. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 


2014 2013


 Pensionförmåner som ska bekostas av 
universitetet


 Ingående avsättning 34 077 29 176


 +Årets pensionskostnad 16 341 19 705


 +Särskild löneskatt 3 964 4 781


 - Årets pensionsutbetalningar -21 659 -19 586


 Utgående avsättning 32 723 34 077
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34. Övriga avsättningar


2014 2013


Avsättning för kompetensutveckling enligt 
avtal


Ingående avsättning 0 0


Årets förändring 45 123 0


Utgående avsättning 45 123 0


Avsättningen för kompetensutveckling har tidigare redovisats som en 
upplupen kostnad


35. Lån i Riksgäldskontoret


2014 2013


Lån anläggningstillgångar IB 676 038 564 373


Nyupptagna lån 219 981 245 584


Amorteringar -176 782 -133 919


Lån anläggningstillgångar UB 719 237 676 038


Beviljad låneram i Riksgäldskontoret 900 000 850 000


36. Kortfristiga skulder till andra myndigheter


2014 2013


Skuld till Skatteverket (Arbetsgivaravg) 83 497 78 539


Leverantörskulder andra myndigheter 53 452 51 002


Utg mervärdesskatt 22 418 18 774


Valutasäkring 9 334 17 544


Avtalsförsäkring 43 61


Övriga skulder 9 24


Summa kortfristiga skulder till andra 
myndigheter


168 752 165 944


37. Leverantörsskulder


2014 2013


Leverantörsskulder utomstatliga 182 815 250 931


38. Övriga kortfristiga skulder 


2014 2013


Personalens källskatt 79 565 73 923


Avräkningskonto  EU 50 176 96 069


Div avräkningskonton (outredda inbetalningar 
mm)


2 508 2 387


Övriga skulder 268 16 520


Bidrag för vidareförmedling från icke-statliga 
bidragsgivare


0 176


Summa kortfristiga övriga skulder 132 517 189 076


39. Depositioner


2014 2013


Depositioner från studenter för nycklar/kodkort 4 773 4 533


40. Upplupna kostnader


2014 2013


Upplupen semesterlöneskuld 182 344 173 017


Upplupna sociala avgifter 106 589 114 697


Upplupna löner 36 342 43 639


Upplupen lönerevision 0 18 042


Övriga upplupna kostnader avs statl 
myndigheter (kombinationsläkare mm)


-215 4 055


Övriga upplupna kostnader -34 491 5 683


Summa upplupna kostnader 290 569 359 133


41. Oförbrukade bidrag (per finansiär)


2014 2013


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 2 067 573 1 914 494


Övriga organisationer och ideella föreningar 778 386 731 648


EU:s institutioner 141 433 149 381


Donationsmedel1 122 402 105 023


Övriga länder och internationella 
organisationer


104 751 91 514


Privata företag 101 220 98 723


Kommuner och landsting 45 560 37 654


Bidrag från enskilda 24 151 8 142


Statliga bolag 355 1 328


Summa oförbrukade bidrag 3 385 832 3 137 907


1 Donationsmedel är till största delen bidrag från enskilda.


I det totala beloppet för oförbrukade bidrag år 2014 ingår för framtida 
avskrivningar uppbundet belopp 436 833 tkr (491 120 tkr år 2013). Detta 
motsvarar en andel av 12,90% (15,65% år 2013). 


Förbrukningstakt för oförbrukade statliga bidrag 
beräknad enligt HFRs modell
Oförbrukade bidrag 2 067 573 tkr (1 914 494 tkr 2013) minus upplupna 
bidragsintäkter 83 120 tkr (61 476 tkr 2013).


2014 2013


Förbrukningshastighet


Inom 3 mån 370 129 375 880


3-12 mån 1 110 388 1 127 640


1 år - 3 år 506 632 371 465


> 3 år 0 0


Summa 1 987 149 1 874 985


Differensen mot oförbrukade bidrag per finansiär beror på statliga medel 
som är utbetalda via icke statlig finansiär.


42. Övriga förutbetalda intäkter 


2014 2013


Förutbet int uppdrag o övr försäljn, övriga 160 478 167 162


Förutbet int uppdrag o övr försäljn avs andra 
myndigheter


48 723 50 981


Förutbet hyreintäkter, utomstående 3 825 4 194


Summa övriga förutbetalda intäkter 213 026 222 337


I det totala beloppet för övriga förutbetalda intäkter år 2014 ingår för 
framtida avskrivningar uppbundet belopp 4 161 tkr (8 283 tkr år 2013). 
Detta motsvarar en andel av 1,95% (3,73% år 2013).
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43. Redovisning av avgifter enligt FÅB 3 kap 2 §


Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)


Verksamhet


Över/
underskott 
t.o.m. 2012


Över/
underskott 


2013 Intäkter 2014
Kostnader 


2014
Över/under-


skott 2014


Ack över-/ 
underskott,  


utgående 
2014


Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå


Beställd utbildning 8 426 1 295 3 115 -158 3 273 12 994


Yrkeshögskolan, KY m.m.


Uppdragsutbildning 7 408 1 631 129 630 126 123 3 507 12 546


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -6 785 1 821 60 556 60 218 338 -4 626


Summering 9 049 4 747 193 301 186 183 7 118 20 914


Forskning eller utbildning på forskarnivå


Uppdragsforskning 7 911 -8 492 118 059 119 329 -1 270 -1 851


Summering 7 911 -8 492 118 059 119 329 -1 270 -1 851


Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller


Högskoleprovet -2 293 -211 3 258 3 376 -118 -2 622


Upplåtande av bostadslägenhet


utbytesprogram och gästforskare -53 333 -18 117 65 038 70 031 -4 993 -76 443


Upplåtande av bostadslägenhet regeringsbeslut (U2010/4277/UH)


Övrigt enligt bilaga 4 0 0 1 627 1 627 0 0


Summering -55 626 -18 328 69 923 75 034 -5 111 -79 065


Fr o m 2013 sker fördelningen av de särskilda verksamhetsgrenarna för uppföljning av indirekta kostander via redovisningen och därför behövs ingen hänsyn 
tas till dessa.


Tjänsteexport ingår med 44 246 tkr i intäkterna för uppdragsutbildning, 2 000 tkr för beställd utbildning, 15 216 tkr för uppdragsforskning och 59 594 tkr för 
utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter.


44. Redovisning enl 25 a § avgiftsförordningen


2014 2013


A. Ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet


19 063 19 247


B. Årets totala omsättning i avgiftsfinansierad 
verksamhet


311 360 264 309


A i procent av B 6,1% 7,3%


45. Övriga ansvarsförbindelser avseende hyresavtal


2014 2013


CRC avtal 90101


Avtal att betala hyrestillägg år 16-20 vid 
uppsägning efter 10 år


160 205 160 205


Nanolab avtal M17-618


Engångskostnad 21 000 tkr år 2016 + 
hyrestillägg 460 tkr/kvartal i fem år vid 
uppsägning efter år 10


0 48 600


Engångskostnad 10 600 tkr år 2021 + 
hyrestillägg 460 tkr/kvartal i fem år vid 
uppsägning efter år 10


30 400 30 400


BMC avtal M17-724


Hyrestillägg 6 940 000 kr/år år 6-10 vid 
uppsägning till år 10 vid uppsägning efter år 10


0 34 700


Hyrestillägg 5 160 000 kr/år år 11 vid 
uppsägning till år 15 vid uppsägning efter år 10


25 800 25 800
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8.14 Stiftelser med anknuten förvaltning
Universitetet förvaltar 688 (684) anknutna stiftelser. Sammanlagt uppgår placeringarnas 
marknadsvärde till cirka 2,4 miljarder kronor (2,2 miljarder kronor). Universitetets kostna-
der för förvaltningen av de anknutna stiftelserna har beräknats och debiterats stiftelserna. 
Totalt uppgår den erhållna ersättningen till 6,4 miljoner kronor (6,3 miljoner kronor). 


Universitetsstyrelsen är förvaltare för Lunds universitets 


anknutna stiftelser. Vissa frågor har delegerats till särskilt 


inrättade styrelser, donationsstyrelsen och donationsfastig-


hetsstyrelsen. 


Universitetets anknutna stiftelser äger bland annat aktier, 


obligationer, fastigheter och mark. Markinnehavet ger i viss 


mån möjlighet till markbyten som kan vara till nytta för uni-


versitetets nuvarande verksamhet och framtida expansion. En 


av stiftelserna, Stiftelsen Akademihemman, äger 30 procent 


av aktierna i bolaget Science Village Scandinavia AB och 


fastigheter där universitetet bedriver verksamhet exempelvis 


Pufendorfinstitutet och Juridicum. 


Av universitetets 688 stiftelser samförvaltas 645 stycken. I 


dessa stiftelser kan aktiva placeringsbeslut fattas inom ramen 


för ett av universitetsstyrelsen fastställt placeringsreglemente. 


Övriga stiftelser har i varierande grad begränsningar i pla-


ceringsinriktningen. Kapitalet i samförvaltningen förvaltas i 


egen regi. De finansiella tillgångarna i samförvaltningen upp-


gick vid årets slut till 2 126 miljoner kronor (1 921 miljoner 


kronor). Allokeringen av tillgångarna utgjordes av svenska 


aktier (66 procent), strukturerade produkter och obligationer 


(27 procent) samt banktillgodohavande (7 procent).  


Avkastningen för de samförvaltade stiftelserna uppgår un-


der året till + 13,6 procent (+ 17,8 procent). Utvecklingen 


av stiftelsernas jämförelseindex uppgår till + 12,2 procent (+ 


12,2 procent). Stiftelsernas jämförelseindex utgörs av SixRx 


(50 procent), T-bond (35 procent) samt T-bill (15 procent).  


De anknutna stiftelserna har under året delat ut 84,1 miljo-


ner kronor (71 miljoner kronor) för ändamål i enlighet med 


donatorernas vilja. Merparten av detta belopp finansierar 


universitetets forskning, men en del av medlen finansierar 


även resebidrag och stipendier till universitetets studenter.


Universitetet har under året åtagit sig att förvalta följande 


stiftelser:


LUNDS UNIVERSITETS STIPENDIESTIFTELSE 
Stiftelsens ändamål är att utge stipendier för att främja utbild-


ning och forskning vid Lunds universitet


Stiftelsekapital: 5,4 miljoner kronor


STIFTELSEN TILL MINNE AV LARS INGE GRUNDBERG
Stiftelsens syfte, miljöforskning för ett ekologiskt och ekono-


miskt långsiktigt hållbart samhälle, ska främjas genom bidrag 


till Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet


Stiftelsekapital: 1,5 miljoner kronor 


STIFTELSEN OLLE LINDS MINNESFOND FÖR UNGA 
SKÅDESPELARE
Stiftelsen ska dela ut stipendier för utbildning till unga skå-


despelare


Stiftelsekapital: 0,7 miljoner kronor


GUNNEL OCH BERTIL SVENSSONS STIFTELSE FÖR 
LOVANDE MUSIKER 
Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och utveckling vid 


Musikhögskolan i Malmö under Lunds universitet. Stiftelsens 


ändamål skall främjas genom att varje år dela ut minst ett 


stipendium eller bidrag till begåvade och lovande instru-


mental- eller vokalmusiker för att i Sverige eller utomlands 


vidareutbilda sig i musik av tonsättare födda före år 1900 


(dock ej tolvtons-kompositörerna, t ex Schönberg, Berg och 


Webern), gärna Master-Classes. Stipendierna fördelas jämnt 


mellan könen


Stiftelsekapital: 4,6 miljoner kronor


Under året har dessutom 7,8 miljoner kronor inbetalats till 


redan befintliga stiftelser. 
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8.15 Redovisning av takbelopp
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Utfall avseende perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.


Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR HST 
Ersättning 


(tkr)


HPR 
Ersättning 


(tkr)


Utfall total 
ersättning 


(tkr)


Humaniora 3 703 2 582 107 058 50 658 157 716


Teologi 350 204 10 115 3 997 14 112


Juridik 2 015 1 673 58 251 32 824 91 075


Samhällsvetenskap 7 688 6 320 222 267 124 003 346 270


Naturvetenskap 2 614 2 018 134 228 87 369 221 598


Teknik 5 850 4 526 300 363 195 963 496 326


Vård 1 527 1 501 83 356 70 955 154 311


Medicin 2 159 2 001 131 715 148 479 280 194


Undervisning 60 58 1 958 2 209 4 167


Övrigt 244 226 10 079 7 558 17 637


Design 140 140 20 370 12 411 32 781


Konst 74 74 15 286 6 562 21 848


Musik 384 384 48 202 30 477 78 680


Teater 55 55 15 910 7 924 23 834


Design, Konst, Musik, Teater över tak 363 285 18 640 12 338 30 978


Summa 27 227 22 044 1 177 799 793 727 1 971 527


Takbelopp (tkr) 1 839 950


Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 131 577


ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA KONSTNÄRLIGA OMRÅDEN. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 345 inom design. Högst får 140 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 146 inom konst. Högst får 74 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 460 inom musik. Högst får 384 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 65 inom teater. Högst får 55 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.
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8.16 Anslagssparande och överproduktion
Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)


A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)


Årets takbelopp 1 839 950


 + Ev. ingående anslagssparande


Summa (A) 1 839 950


B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Ersättning för HPR från december föregående budgetår 11 081


Utfall total ersättning enligt tabell på s 104 1 971 527


 + Ev. ingående överproduktion 179 753


Summa (B) 2 162 360


Summa (A-B)1 -322 410


1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.


Anslagssparande


Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0


 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2 0


Utgående anslagssparande 0


Överproduktion


Total utgående överproduktion* 322 410


 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 138 415


Utgående överproduktion 183 995


2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande. 
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9. Om årsredovisningen
Lunds universitets årsredovisning regleras av förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten och av 
hur universitetet arbetar i enlighet med principerna tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet, 
begriplighet och transparens.


Många delar av universitetet bidrar till sammanställandet av 


årsredovisningen. Kvantitativa uppgifter om volym och ut-


veckling hämtas främst ur universitetens verksamhetssystem. 


Kvalitativa uppgifter om utveckling och händelser kommer 


från beslut, protokoll, nyhetsbrev, kalendarier etc. 


INDIVIDBASERAD STATISTIK
Enligt Regleringsbrevet för universitet och högskolor ska 


individbaserad statistik i årsredovisningen redovisas för det 


totala antalet och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda 


skäl som talar mot det. Universitetet redovisar i princip alla 


uppgifter uppdelat på kön. Dock kan samma statistik även 


visas uppdelad på annan bas än kön. I dessa fall framgår 


ibland inte könsuppdelningen i undergrupper.


På grund av det nytillkomna kravet att redovisa statistik upp-


delat på kön har universitetet behövt ta fram ny data för 


tidigare år för vissa uppgifter. Det gäller forskarstuderande 


och examina. På grund av att det sker viss efterregistrering 


och felrättningar i systemen så är inte totalsiffrorna exakt 


överensstämmande med tidigare årsredovisningar 


UPPGIFTER OM STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ
Uppgifter om sökande till program och kurser vid universitet 


hämtas från antagningssystemet NyA genom verksamhetsin-


formationssystemet Kuben. Siffrorna som används är de som 


gäller vid sista ansökningsdag i respektive antagningsomgång 


och avser unika individer.


Största delen av uppgifterna om studenter hämtas från 


LADOK. Den 19 januari 2015 skapades årsredovisningsfilen 


med data som rör 1 januari till 31 december 2014. Uppgifter 


om inresande studenter utanför utbytesprogram baseras på 


antagandet att dessa har eller har haft tillfälligt samordnings-


nummer i stället för svenskt personnummer i Ladok. Enligt lag 


får ingen registrering av medborgarskap ske. 


Helårsstudenter: En helårsstudent motsvarar registreringar 


omfattande 60 högskolepoäng under ett kalenderår, gjorda 


av en eller flera studenter.  Antalet helårsstudenter räknas ut 


genom att alla studenters registrerade högskolepoäng läggs 


ihop och delas med 60.


Helårsprestationer: En helårsprestation motsvarar godkända 


resultat under ett kalenderår som omfattar 60 högskolepo-


äng, presterade av en eller flera studenter. Antalet helårs-


prestationer räknas ut genom att alla studenters godkända 


högskolepoäng läggs ihop och delas med 60.


Registrerade individer: Omfattar studenter registrerade på 


kurser VT 2014 och HT 2014. Omregistreringar ingår inte.


UPPGIFTER OM FORSKARSTUDERANDE
Data om forskarstuderande hämtas från Ladok, men finns 


inte med i årsredovisningsfilen. Uppgifter om doktorandan-


ställningar finns i personalsystemet Primula. 


Prestationsmåttet kostnad per forskarstuderande: Det är svårt 


att skilja kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå 


från varandra. Prestationsmåttet beräknas genom en scha-


blon för hur mycket en forskarstuderande kostar avseende 


lokaler, handledning, utrustning, utbildning, resor, andra 


projektkostnader samt indirekta kostnader. Beräkningarna 


baseras på en grov uppskattning av vilka kostnader som tillhör 


utbildning på forskarnivå.


UPPGIFTER OM PUBLIKATIONER
Universitetet använder sig i enlighet med Sveriges universi-


tets- och högskoleförbunds rekommendation av den lokala 


publikationsdatabasen LUP. Denna samkörs mot Web of Sci-


ence och PubMed för att säkerställa att det så långt som 


möjligt är fullständig information inlagd. För 2014 är siffrorna 


ännu preliminära på grund av eftersläpning i registreringen. 


Siffrorna för 2011-2012 är desamma som i årsredovisning 


2012.


Prestationsmått kostnad per publikation: Måttet beräknas på 


refereegranskade publikationer. På grund av eftersläpningen 


redovisas uppgifter inte för 2014.


UPPGIFTER OM PERSONAL
Uppgifter om personalen hämtas ur personalsystemet Pri-


mula. Antal anställda redovisas som heltidsekvivalenter. 


Uppgifter om personalens vetenskapliga och pedagogiska 


kompetens är emellanåt ofullständiga. Därför har uppgifter 


om doktorsexamina kontrollerats mot Ladok.


Heltidsekvivalent: Total arbetad tid delat med den normala 


årsarbetstiden.


UPPGIFTER OM EKONOMI
Ekonomiska uppgifter har ekonomisystemet orfi som källsys-


tem och information hämtas därifrån alternativt från syste-


men Kuben, EOS eller Lupos.
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10. Uppgifter om styrelsen
Enligt 7 kap 2§ i SFS 2000:605 ska myndigheten i årsredovisningen redovisa de skat-
tepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats under räkenskapsåret samt de 
framtida åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna i myndighetens styrelse, de 
ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen samt de ledande befattningshavare 
vid myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa personer ska myndigheten också 
uppge uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag 
som styrelseledamot i aktiebolag. 


Enligt regeringsbeslut utgår arvode till de externa ledamö-


terna med 28 tkr per år. Till ordförande utgår ett arvode med 


66 tkr per år. Nedan redovisas ersättningar, förmåner och 


övriga uppdrag för styrelsens ledamöter. I de fall inget annat 


anges är nuvarande mandatperiod för ledamöterna 2013-05-


01 – 2016-04-30. 


ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA UPPDRAG
Ordförande
Margot Wallström    100 tkr
(ordförande tom 30 oktober)
ICA-bolagen, ledamot
IDEA Advisory Board, ordförande
Global Challenges Foundation, ledamot
Postkodstiftelsens styrelse, ledamot


VD Lars Ljungälv     28 tkr
(ordförande from 30 oktober, dessförinnan ledamot)
Bergendahl & Son AB, ledamot
Donationsförvaltningen Lunds universitet, ledamot
Intersport AB, ordförande
Lunds universitets innovationssystem AB, vice ordf
Malmö FF, ledamot
Sparbanken Öresund, ledamot
Swedbank Luxemburg, ledamot


Rektor för Lunds Universitet
Rektor Per Eriksson 
Albert Pålssons stiftelse för forskning och välgörenhet, ledamot
ESS AB, ledamot
IDEON Center AB, ledamot
Mats Paulssons stiftelse för forskning och innovation, ledamot
Volvo Research & Education Foundations, ledamot


Ledamöter utsedda av regeringen
Generaldirektör Anna Stellinger    28 tkr
Sieps insynsråd, ordförande


Ambassadör Börje Ljunggren    34 tkr
Cambodia Development Resources Institute, ledamot
Raoul Wallenberg Institute, ledamot
Stockholm China Economic Research Institute vid Stockholms 
Handelshögskola, ledamot


Docent Cecilia Christersson    28 tkr
Gudrun Malmers stiftelse, ordförande


Fd VD Mats Svegfors    28 tkr


Ordförande Sofia Halth    28 tkr


Senior vice President, CTO Ulf Ewaldsson   28 tkr


Verksamhetsföreträdare
Docent Ann-Katrin Bäcklund    865 tkr


Professor Sven Lidin    871 tkr
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ledamot
Kungliga Vetenskapsakademin, ledamot
Kungliga Fysiografiska sällskapet, ledamot
Nobelkommittén för kemi, ordförande
Academia Europea, ledamot 
Spago Imaging AB
Vetenskapsrådets beredningsgrupp för energi rambidrag, ordförande


Professor Tommy Andersson    1 073 tkr
WntResearch AB, ledamot


Studeranderepresentanter
Helena Christiansson (ledamot t o m 2014-06-30)  350 tkr


Mikael Novén (ledamot t o m 2014-06-30)   24 tkr


Tora Törnqvist (ledamot tom 2014-06-30)   26 tkr


Omar Khalil (ledamot from 2014-07-01)   76 tkr


Cecilia Skoug (ledamot from 2014-07-01)   29 tkr


Johan Svantesson Sjöberg (ledamot from 2014-07-01) 300 tkr


Ledande befattningshavare som utsetts av regeringen
Rektor Per Eriksson     1 441 tkr
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11. Styrelsebeslut
Universitetsstyrelsen har vid sammanträde den 13 februari 2014 fastställt årsredovis-
ningen för verksamhetsåret 2014. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten 
är betryggande.


Lars Ljungälv
Ordförande  


Tommy Andersson   


Cecilia Christersson  


Sofia Halth 


Sven Lidin  


Cecilia Skoug  


Mats Svegfors


Torbjörn von Schantz
Rektor


Ann-Katrin Bäcklund


Ulf Ewaldsson


Omar Khalil


Anna Stellinger


Johan Svantesson Sjöberg
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12. Väsentliga uppgifter
2014 2013 2012 2011 2010


Utbildning och forskning 


Totalt antal helårsstudenter1 27 717 27 605 28 292 28 175 28 254


Kostnad per helårsstudent2 83,2 85,0 80,5 79,6 72,1


Totalt antal helårsprestationer1 22 446 23 232 23 351 23 688 22 889


Kostnad per helårsprestation2 102,9 101,0 97,5 94,8 88,9


Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 477 388 270 93


Totalt antal nyantagna doktorander3 483 531 576 589 582


Totalt antal doktorander med någon aktivitet 3 165 3 209 3 123 3 005 2 891


Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 1 416 1 463 1 309 1 082 933


Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 106 192 210


Genomsnittlig studietid4 för licentiatexamen 2,6 2,8 2,4 2,4 2,5


Genomsnittlig studietid4 för doktorsexamen 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1


Totalt antal doktorsexamina 408 369 326 340 352


Totalt antal licentiatexamina 52 56 61 66 53


Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 4 719 4 744 4 263 3 845


Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 1 006 940 963 967


Personal6


Totalt antal årsarbetskrafter7 6 908 6 796 6 500 6 087 5 616


Medelantal anställda 7 680 7 546 7 215 6 785 6 293


Totalt antal lärare (årsarb.) 2 114 2 134 2 127 2 037 1 908


Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 777 1 861 1 708 1 729 1 398


Antal professorer (årsarb.) 700 717 708 634 583


Ekonomi


Intäkter totalt (mnkr)8, varav 7 853 7 475 7 201 6 757 6 592


utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 482 2 405 2 317 2 281 2 308


– andel anslag (%) 80% 80% 81% 81% 84%


– andel externa intäkter (%) 20% 20% 19% 19% 16%


forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 5 371 5 070 4 884 4 477 4 284


–andel anslag (%) 41% 43% 44% 46% 48%


–andel externa intäkter (%) 59% 57% 56% 54% 52%


Kostnader totalt (mnkr)9 7 869 7 552 7 180 6 766 6 187


–andel personal 60% 61% 60% 60% 58%


–andel lokaler 12% 13% 13% 13% 13%


Lokalkostnader per kvm (kr) 1 836 1 747 1 703 1 807 1 736


Balansomslutning (mnkr) 6 784 6 665 6 454 6 078 5 693


– varav oförbrukade bidrag 3 386 3 138 2 928 2 714 2 487


– varav årets kapitalförändring -16 -77 21 -9 405


– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 609 1 625 1 701 1 678 1 665


1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2 Kostnader per helårsstudent och helårsprestation kan inte summeras. 


Båda innehåller totalkostnader. Uppdragsutbildning och beställd utbildning ingår inte.
3 Uppgifter avser nyantagna, ej nybörjare.
4 Medianvärde netto.
5 Uppgifter för 2014 redovisas inte. Preliminära siffror redovisas i kapitel 4.7.
6 Ögonblicksbild över personalsituationen oktober månad respektive år.
7 Heltidsekvivalenter (HTE) exklusive lösa timmar. 
8 Inklusive uppbörd, transfereringar och resultat från andelar i hel- och 


delägda företag.
9 Inklusive uppbörd och transfereringar.
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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 3,952 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 aviserades att 5 000 nya platser skulle fördelas till landets 
lärosäten. Därutöver föreslogs en förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt till lärarutbildningar med 125 mnkr. Regeringens budgetproposition föll dock 
i riksdagen till förmån för Alliansens motion. Det innebär att den tidigare aviserade satsningen på 
10 000 platser fram till och med 2018, som presenterades i samband med 2014 års vårproposition, blev 
vägledande istället för regeringens föreslagna satsning. Detta har medfört att universitetets 
resursfördelning 2015 har behövt kompletteras, innebärande att medel som universitetet fått genom 
den kvalitetsbaserade resursfördelningen till vissa delar använts för att finansiera planerade satsningar.  


Lunds universitet får från regeringen ett anslag, det s.k. takbeloppet, till utbildning på grund- och 
avancerad nivå på 1 848 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 2 043 mnkr.  


I förhållande till 2014 års resursfördelning gäller följande för 2015: 


Uppbyggnad av utbildning vid Campus Helsingborg, inklusive ämneslärarutbildningen, har tidigare 
finansierats till vissa delar av myndighetskapital. Den inplanerade infasningen genomförs inte under 
2015. 


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 kvinnliga professorer avsätts 4 mnkr. 
Pufendorfinstitutet får ytterligare 2 mnkr 2015. Inför Universitetskanslersämbetets granskningar av 
utbildningar på forskarnivå avsätts 4 mnkr.  


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 var fördelningen för vissa nya satsningar inom utbildning och fördelningen av 
resurser mellan lärosäten inte med utan skulle presenteras i regleringsbreven. Det var därmed känt att 
resursfördelningen som beslutades av styrelsen på novembermötet 2014 för utbildning behövde 
kompletteras med ett senare beslut. Fakulteternas arbete med flerårsprognoser senarelades som en 
konsekvens av detta.  


Då regeringens budgetproposition inte fick majoritet i riksdagen innebar det att Alliansens motion 
istället kom att gälla. Regleringsbrevet kom därmed att bygga på Alliansens budgetramar istället för 
regeringens budgetförslag. För Lunds universitet innebar det att höjningen av takbeloppet inte blev så 
hög som resursfördelningsbeslutet utgått från. Även detta innebär att resursfördelningen för 2015 har 
behövts kompletteras och revideras.  


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 dess 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 
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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 
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 (UN), som har ett övergripande ansvar för strategiska 
utbildningsfrågor, fördelar vissa medel som i resursfördelningen anslås för senare beslut. 
Forskningsnämnden (FN), 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 resursfördelning för 2015 
fördelas 45 procent av 
tillgängliga medel direkt till 
fakulteterna för utbildning 
och 43 procent direkt till 
fakulteterna för forskning. 
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 aviserade regeringen en satsning på 5 000 nya platser. Särskilda 
satsningar skulle göras på förskolelärarutbildning, grundlärarutbildning, kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU), speciallärarutbildning och specialpedagogikutbildning, sjuksköterskeutbildning, 
barnmorskeutbildning samt specialistsjuksköterskeutbildning. Av platserna skulle 3 250 inte vara 
öronmärkta till särskilda utbildningar. Regeringen föreslog att denna satsning skulle öka stegvis till 
2018. Därutöver skulle en förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt till lärar- och förskollärarutbildningar genomföras med 125 mnkr. Denna 
satsning skulle höjas med ytterligare 125 mnkr 2016. 


Regeringens budgetproposition föll i riksdagen och istället vann Alliansens motion. Alliansens motion 
byggde, för lärosätenas del, i huvudsak på den aviserade satsningen på nya platser som presenterades i 
samband med Vårpropositionen. I resursfördelningen som beslutades av universitetets styrelse i 
november 2014 byggde förslagen på en ökning av takbeloppet med minst 27 mnkr. Istället fick 
universitetet drygt 5 mnkr i höjt takbelopp. Satsningen på humaniora och samhällsvetenskap uteblev. 


Anslag som pris- och löneomräknats 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). 


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.  
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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 detta kompletterande förslag till resursfördelning har budgeten inom utbildningsområdet, exklusive 
räntenettot, underbalanserats med 12,3 mnkr, varav 6,3 mnkr avser övrig kapitalfinansierad utbildning 
enligt avsnitt 4.3 och 6 mnkr avser Trafikflyghögskolans omställning enligt avsnitt 4.1. 
Forskningsbudgeten underbalanseras 2015 med 30 mnkr genom en extra avsättning till rektors 
strategiska forskningsmedel. 


Lunds universitet ska bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor till uppbyggandet av den 
internationella forskningsanläggningen ESS. Universitetet har tidigare planerat att under en 
tioårsperiod betala motsvarande 55 mnkr per år för att uppfylla sitt åtagande.  I december 2014 fick 
universitetet besked om att odisponerade anslagsmedel, 82 mnkr, under anslagsposten Internationell 
forskningsanläggning får disponeras för utbetalning till ESS AB. Beloppet får avräknas mot 
universitetets åtagande. Samtidigt blev det klarlagt att åtagandet på 550 mnkr plo-uppräknas varje år 
från och med 2009 och resterande åtagande beräknas, efter avräkning och inklusive plo, till 508 mnkr 
per 2014-12-31. Enligt regleringsbrev för 2015 ska universitetet betala 200 mnkr till ESS AB senast 
28 februari 2015. 


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 
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 utgången av 2014 uppgick de oförbrukade 
bidragen till sammanlagt knappt 3,4 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.  
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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). 


EHL HT J K S USV Totalt  


1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000 


 


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 
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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 


 


Kvalitetsmedel 


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 har för 2013 och 2014 följande princip tillämpats: 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 2015 erhåller Lunds universitet 51 582 tkr i den kvalitetsbaserade 
resursfördelningen. Under 2015 föreslås huvuddelen, 11,8 mnkr, av de 25 procenten till 
universitetsgemensamma satsningar att användas för att finansiera de satsningar som beslutades av 
styrelsen i november 2014 men som inte kunde täckas av erhållet takbelopp i regleringsbrevet. Av de 
75 procenten som fördelas till fakulteterna används 9,8 mnkr till samma ändamål. Resterande 
kvalitetsmedel fördelas på följande sätt 2015:  


EHL HT J K LTH M N S UN Totalt  


1 953 2 357 8 037 855 7 523 3 004 3 802 1 340 1 076 29 947 


 
Därutöver anslås strategiska utbildningsmedel för universitetsgemensamma satsningar 2015 (6 mnkr). 
Dessa medel fördelas utifrån särskilda beslut av rektor.  
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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 
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 kvinnliga 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 
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fakulteter bör även i ökad utsträckning använda möjligheten att kalla kvinnliga professorer för att 
uppnå en bättre könsbalans. 


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. 
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Lokalfonden 


Det finns vid fakulteter och andra enheter många planerade lokalprojekt som 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 
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 vid LTH (3 660 tkr), att 
användas till att reducera lokalhyresökningen för Eden vid S (3 055 tkr), LUX vid HT (5 mnkr) samt 
till Skissernas museums nya entré (1mnkr). 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 och regleringsbrev för 2015 


Universitetets resursfördelningsbeslut för 2015 tog utgångspunkt i budgetpropositionen som 
regeringen avlämnade i oktober 2014. Riksdagen beslutade senare att Alliansens motion för 2015 
skulle gälla istället. I universitetets resursfördelning presenterades ett antal förändringar som byggde 
på en förmodan att universitetet skulle erhålla en ökning av takbeloppet med minst 27 mnkr. 
Konsekvensen av Riksdagens beslut blev att Lunds universitet fick en ökning av utbildningsanslaget 
med endast 5 077 tkr. För att genomföra de planerade förändringarna behöver ca 22 mnkr finansieras 
på annat sätt. 


Följande förändringar planerades enligt resursfördelningsbeslutet i november: 


– 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 genom en solidarisk och proportionell modell. Fakulteternas 
tilldelning 2014 reducerades i ett första steg med totalt 9 815 tkr. Förslaget i 
resursfördelningen för 2015 innebar att reduktionen 2014 inte skulle upprepas 2015-2016 och 
dessutom skulle resterande del av infasningen, som på grund av förändringar i utbildningens 
omfattning och anslagsökningar till lärarutbildningen, nu endast uppgick till 3 982 tkr, också 
finansieras av förväntat ökat takbelopp. 
 


0


100


200


300


400


500


600


EHL HT J K LTH M N S USV NÄLU


m
nk


r 


Uppdrag jämfört med utfall 2013 


uppdrag i mnkr


utfall i mnkr


13 


 







– Scandinavian Area Studies Courses (SAS-kurser) vänder sig framför allt till inresande 
studenter och är en av förutsättningarna 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 föreslogs uppgå till 1,5 mnkr 
och finansieras av den förväntade höjningen av takbeloppet. 
 


– LTH föreslogs erhålla 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 överförs under 3 år under 
förutsättning att överproduktionen minskar till prognostiserad nivå. Kostnaden för 2015 blir 5 
mnkr och finansieras av den förväntade höjningen av takbeloppet. 
 


– 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 
specialistsjuksköterskeutbildningarna 2015. Denna satsning skulle, enligt budget-
propositionen, inte genomföras av den nya regeringen. Universitetet föreslog dock att låta 
dessa platser ligga kvar och finansieras av de förväntat ökat takbelopp. Kostnaden 2015 för 
detta är 4,8 mnkr. 
 


– Anslag som pris- och löneomräknats kommer enligt budgetpropositionen och det beslutade 
regleringsbrevet att minska. Anslaget till utbildning kommer därför att minska med 1 632 tkr 
2015 och föreslogs finansierat av ökat takbelopp. 


Satsningen på lärarutbildningar och vårdutbildningar utifrån förslagen i 2014 års vårproposition bör 
genomföras då de i huvudsak ligger i linje med Alliansens motion. Minskningen av anslagen som plo-
omräknas är en faktiskt och oundviklig kostnad. För att kunna genomföra de övriga beslutade 
satsningarna föreslås att de finansieras med kvalitetsmedel under 2015. Det innebär att 9 815 tkr av de 
medel som enligt tidigare tillämpad princip fördelas till fakulteterna (de 75 procenten) och 11 820 tkr 
av medlen till universitetsgemensamma satsningar (de 25 procenten) ska användas för att finansiera 
ovan beskrivna projekt som inte täcks av det höjda takbeloppet. Därmed kan samtliga inplanerade 
satsningar genomföras under 2015.  


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 i samverkan med 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. 
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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.  


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 1 381 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. Myndigheten för yrkeshögskolan har övertagit ansvaret för den offentligt 
finansierade pilotutbildningen. Anslaget har under de senaste åren minskat med 4 mnkr årligen. I 
universitetets planeringsförutsättningar förutsågs att denna nedtrappning skulle fortgå och att 11 mnkr 
skulle erhållas för 2015 för fortsatt omställning av verksamheten. Enligt budgetpropositionen, och 
följande beslut i regleringsbrevet, kommer dock anslaget att upphöra från och med 2015. 
Trafikflygarutbildningen har sedan tidigare ett kapital på 5 mnkr, men det saknas 6 mnkr för 
verksamheten under 2015. Dessa medel finansieras genom en underbalansering av anslaget till 
utbildning på grund- och avanserad nivå (tabell 1). 


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. 


1 Ändringar beräknade i 2015-års prisnivå. 
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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. 


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 
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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 
inom 
sparade 
prestationer 


LU över tak 
inom 
anslags-
sparande 


LU över tak 


Fakulteten 
överproducerar 


50 % ersätts 50 % ersätts Ingen 
ersättning 


Ingen 
ersättning 


Fakulteten under- 
producerar 


Full 
återbetalning 


50 % 
återbetalning 


50 % 
återbetalning 


50 % 
återbetalning 


 


Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om de ges vid Campus Helsingborg 
eller vid övriga delar av universitetet. 


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 sänks 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 10,7 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) 
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– Kvalitetsmedel (1 076 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 35,6 mnkr till senare fördelning och riktade 
ändamål.  


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU 


176 164 83 131 505 323 122 316 22 21 15 


 
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.   
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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. 


I Alliansens motion som ligger till grund för regleringsbrevet för 2015 finns en ökning av 
universitetets forskningsanslag med 2,6 mnkr. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) avser att utvärdera 
utbildningarna på forskarnivå vid landets lärosäten. Denna utvärdering ska utifrån UKÄ:s förslag 
starta, genom pilotstudier där bl.a. Lunds universitet ingår, under våren 2015 och genomföras i full 
skala under 2016. Utöver de 2,6 mnkr föreslås en mindre restpost användas så att sammanlagt 4 mnkr 
kan disponeras för att på olika sätt förbereda fakulteterna för dessa granskningar. 


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 


Anslag 
45% 


Avgifter 
mm 
6% 


Bidrag 
49% 


Finansiering forskning 2013 
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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 
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 med 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 rektorsbeslut 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. 


20 


 







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, dessa medel är nu 
utbetalda till ESS. De medel som finns på universitetets räntekonto i Riksgälden genererar en årlig 
ränteavkastning.  


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.  
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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. 


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 240,7 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 kvinnliga professorer (4 000 tkr), enligt avsnitt 3.3 
- Mellanöstern i en samtida värld (SFO) 11 795 tkr  
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- Vidareförmedling av medel till strategiska forskningsområden (SFO) till andra lärosäten (33 
946 tkr). 


 
Totalt har 91 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) 
- Åtgärder inför utvärdering av forskarutbildning (4 000 tkr) 
- Rektors strategiska forskningsmedel (35 000 + 30 000 tkr) enligt avsnitt 5.3 
- Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende strategiska forskningsområden 


(SFO) 7 824 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 


 


 


81% 


4% 
3% 


3% 
3% 


6% 


Förslag resursfördelning forskning 2015 


Till fakulteter


USV+LUKOM+UB


För senare beslut SFO


MAX IV


ESS


För senare fördelning
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Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet/motsvarande 2015 framgår av bilaga 2. 
Planeringsförutsättningar för 2016 – 2018 redovisas i bilaga 3. 


 


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. 
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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. 5 mnkr samt till universitetets medelemsavgifter m.m. 2,5 mnkr. Därtill 
tillkommer 0,3 mnkr till arbete med breddad rekrytering. 


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 
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, samt 1 
mnkr till Gamla Biskopshusets driftskostnader. 


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,  
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– 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:  
 


 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. 
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Förslag till ökade 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 reella prisökningar för universitetsbibliotekets e-mediaprenumerationer för 2014 och 
2015. 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. Universitetsbibliotekets totala universitetsgemensamma tilldelning 2015 
uppgår därmed till totalt 95 812 tkr inklusive pris- och löneomräkning.  


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. 


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. 
  


2 PLO-uppräknad 
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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.  
  


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  fastställa planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inom utbildning enligt bilaga 2, 


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


6. 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, 


7. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom forskning enligt bilaga 3, 


8. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inom forskning enligt bilaga 4, 


9. 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,  


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


11. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen 2015 till USV, LUKOM, NÄLU, 
MAX IV-laboratoriet och UB enligt bilagorna 1 och 3, 


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


13. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader, gemensamma service-
funktionerna vid Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift 2015 enligt bilaga 5, 


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


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


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


17. att fastställa fördelningen av lokalfonden enligt bilaga 6.
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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
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 1 953 2 357 8 037 855 7 523 3 004 3 802 1 340 22 711 51 582
Finansiering enl kompletterande resursfördeln 2015 -21 635 -21 635
Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Infasning 2014 ämneslärarutb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Infasning 2014 CH kapitalfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 1 381 0 2 921 8 067
TFHS 6 000 6 000
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 175 741 164 287 83 211 130 768 505 221 323 414 122 292 315 960 21 528 20 570 15 089 6 288 35 576 1 919 944
Utbildningsuppdrag 173 028 157 100 75 255 131 495 508 646 329 253 119 578 319 593 14 450 15 528 0 0 1 843 926
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Bilaga 2 


 


Planeringsförutsättningar för 2016 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2015-års prisläge
Uppdrag som finansieras av nya medel eller kapital Gemensam finansiering


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


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2015 för uppdrag (ej kapital) 172 644 157 780 71 812 133 207 502 535 326 813 117 635 320 415 14 408 0 3 290 0 0 1 820 540
Pris- och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2015 enligt VÅP14, ligger kvar 1 732 3 051 4 783
Förändrade uppdrag 2016 exkl plo enl BP15 9 251 1 361 10 612
Kvalitetsförstärkning 2016 0
Plo på förändrade uppdrag, kvalitetsförstärkning 0
Förändrade uppdrag 2016 enligt BP15 0
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2016 0
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500


0
0
0


Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 2015 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 kapitalfinansierat från 2015 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 50
Plo kapitalfinansierat 2016 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbuppdrag 5 800 5 800
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 381 2 921 8 067
Gemensam finansiering KOM, UB 17 159 6 288 23 447
Gemensam finansiering till fakulteter 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 279 228 1 662 2 160 4 329
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Stimulansmedel internationalisering 9 000 9 000
Gemensam finansiering övrigt 31 800 31 800
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 734 -4 616 -2 092 -3 652 -14 169 -9 045 -3 271 -8 744 -423 -14 -426 0 -51 185


0
0


Summa 171 762 166 092 74 426 129 555 504 278 320 861 117 420 312 761 14 993 20 570 15 102 6 288 42 300 1 896 409
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Planeringsförutsättningar för 2017 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2014-års prisläge
Uppdrag som finansieras av nya medel eller kapital Gemensam finansiering


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


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2016 för uppdrag (ej kapital) 172 644 157 780 71 812 133 207 511 786 328 174 117 635 320 415 14 408 0 3 290 0 0 1 831 152
Pris- och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2015 enl VÅP14, ligger kvar 1 732 3 051 4 783
Förändrade uppdrag 2017 exkl plo enl BP15 7 392 1 362 8 754
Kvalitetsförstärkning 2016 0
Plo på förändrade uppdrag, kvalitetsförstärkning 0
Förändrade uppdrag 2017 enligt BP15 0
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2017 0
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500


0
Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 2015 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 kapitalfinansierat från 2015 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 50
Plo kapitalfinansierat 2016+2017
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag 5 800 5 800
Plo svenska för utbytesstudenter
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 381 2 921 8 067
Gemensam finansiering KOM, UB 17 159 6 288 23 447
Gemensam finansiering till fakulteter 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 0 228 1 662 2 160 4 050
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Stimulansmedel internationalisering 9 000 9 000
Gemensam finansiering övrigt 34 500 34 500
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 934 -4 812 -2 180 -3 807 -14 981 -9 468 -3 410 -9 115 -441 -14 -444 0 -53 606


0
0


Summa 171 562 165 617 74 337 129 400 510 858 321 801 117 281 312 390 14 976 20 570 15 084 6 288 45 000 1 905 163
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Planeringsförutsättningar för 2018 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2014-års prisläge
Uppdrag som finansieras av nya medel eller kapital Gemensam finansiering


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


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2017 för uppdrag (ej kapital) 172 644 157 780 71 812 133 207 519 178 329 536 117 635 320 415 14 408 0 3 290 0 0 1 839 906
Pris- och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2015 enl VÅP14, ligger kvar 1732 3 051 4 783
Förändrade uppdrag 2018 exkl plo enl BP15 2 198 2 198
Kvalitesförstärkning 2017 0
Plo på förändrade uppdrag, kvalitetsförstärkning 0
Förändrade uppdrag 2018 enligt BP15 0
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2018 0
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500


0
Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 2015 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 kapitalfinansierat från 2015 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 50
Plo kapitalfinansierat 2016+2017+2018 0
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag 5 800 5 800
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 381 2 921 8 067
Gemensam finansiering KOM, UB 17 159 6 288 23 447
Gemensam finansiering till fakulteter 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 0 228 1 662 2 160 4 050
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Stimulansmedel internationalisering 9 000 9 000
Gemensam finansiering övrigt 34 500 34 500
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 942 -4 819 -2 184 -3 813 -14 924 -9 482 -3 415 -9 128 -441 -14 -444 0 -53 606


0
0


Summa 171 554 165 610 74 334 129 394 508 114 321 786 117 276 312 376 14 975 20 570 15 084 6 288 45 000 1 902 361
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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, inkl plo 33 946 33 946
Plo strat forsknmedel 0 0 0 0 209 678 185 0 0 0 0 0 0 185 1 256


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 55 678 55 678
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 35 000 205 743 2 073 032
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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 26 514 86 139 23 509 0 0 0 0 0 0 19 571 155 733
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 946 33 946
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 32 632 371 448 388 685 434 046 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 205 762 2 077 935
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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 26 514 86 139 23 509 19 571 155 733
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 946 33 946
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 32 632 371 448 388 685 434 046 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 210 862 2 078 035
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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 26 514 86 139 23 509 19 571 155 733
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 946 33 946
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 32 632 371 448 388 685 434 046 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 211 062 2 078 235
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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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Fördelning av lokalfond (tkr) 


  Fakultet/motsvarande Ombyggnadsprojekt Totalt 
HT LUX 5 000 
LTH Motorlab 3 660 


LUKOM 
Ny entré till Skissernas 
museum 1 000 


S Eden 3 055 
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Rektor  


Bedömning av intern styrning och kontroll 2014 


Bakgrund 
Enligt 2 § i förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) – benämns 
fortsättningsvis förordningen – avses med intern styrning och kontroll den process 
som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 
myndighetsförordningen (SFS 2007:515).  


I enlighet med förordningen ska universitetet göra en riskanalys. Den ska syfta till 
att identifiera och åtgärda omständigheter som utgör risker för att de krav som 
framgår av 3 § myndighetsförordningen inte med rimlig säkerhet kan uppfyllas. Den 
interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och 
bedömas.  


Föreliggande PM ger en bakgrund till bedömningen om huruvida den interna 
styrningen och kontrollen är betryggande. Vid denna bedömning ska, enligt 
förordningen, organisationens egen verksamhet, samt iakttagelser av Riksrevisionen 
så väl som av internrevisionen beaktas. Vidare ska också bedömas huruvida 
processen är ändamålsenlig och väl införd. Universitetsstyrelsen beslutar om den 
interna styrningen och kontrollen är betryggande, normalt på sitt möte i februari.  


Riskvärderingar och riskintyg hösten 2014 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll (LS 2013/191) framgår 
att god intern styrning och kontroll är ett ansvar för alla ledningsfunktioner inom 
universitets olika delar. Detta har tolkats som att chefer inom följande delar av 
verksamheten, i fortsättningen benämnda riskvärderande instanser, har ett särskilt 
ansvar för god intern styrning och kontroll inom sina respektive delar: samtliga 
fakulteter, universitetets särskilda verksamheter (USV), Lunds universitets bibliotek 
(LUB), Lunds universitets kultur- och museiverksamhet (LUKOM), MAX IV-
laboratoriet och den gemensamma förvaltningen.  


Chefer inom de riskvärderande instanserna ska årligen intyga genom ett så kallat 
riskintyg att de genomfört riskvärdering. De ska också i samband med detta 
informera om vilka risker de prioriterar, att de följt upp åtgärder och beslutat om 
nya. Slutligen ska de bedöma hur väl den interna styrningen och kontrollen fungerar 
inom sina respektive verksamheter. 


Samtliga riskvärderande instanser har inkommit med riskintyg för 2014. 


2015-01-22 


Universitetsstyrelsen 
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PM 
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Universitetsförvaltningen har arbetat med riskvärderingar för stora delar av sin 
linjeorganisation (sektioner och universitetsledningens stab), samt för vissa av de 
processer och administrativa system där förvaltningen är ägare, samt lämnat in 
riskintyg för dessa verksamheter. Ett övergripande riskintyg har också lämnats in av 
förvaltningschefen avseende hela den gemensamma förvaltningen. I det prioriteras 
ett antal risker, bland annat risk för brister i samordningen inom den gemensamma 
förvaltningen, risk för brister i samarbetet mellan den och fakulteterna samt att 
stödverksamheten inte matchar fakulteternas behov. Vidare framgår av intyget att 
det finns risk för brister i hanteringen och registreringen av allmänna handlingar, 
samt risk för brister i bevarande och ordnande av arkiv. Ansvarig chef bedömer att 
den interna styrningen och kontrollen inte är betryggande avseende 
dokumenthanteringen. Dessutom prioriteras risker att universitetet inte uppfyller 
kraven enligt lag och förordning avseende anmälnings- och tillståndspliktig 
verksamhet (exempelvis enligt miljöbalken, arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot 
olyckor med tillhörande förordningar och föreskrifter) samt miljöledningssystem. 
 
Riskintygen och det underlag som inlämnats av de riskvärderande instanserna skiljer 
sig från varandra i fråga om innehåll, djup och bredd. Det finns i huvudsak tre skäl 
till att underlagen ser olika ut. För det första avspeglar det att universitetet är en 
decentraliserad organisation där exempelvis fakulteterna har stor frihet att själva 
utforma sina processer och metoder. För det andra är alla de riskvärderade 
verksamheterna olika till omfattning, och flera är olika även vad gäller uppdrag. För 
det tredje avspeglar olikheterna att riskhanteringen fortfarande är en process under 
utveckling där flera angreppssätt prövas. Det negativa med olikheterna är att det kan 
uppstå svårigheter med att aggregera resultaten till övergripande universitetsnivå 
och att det kan vara svårt att jämföra underlagen. Det positiva med olikheterna är att 
de speglar en frihet för de riskvärderande instanserna att arbete med intern styrning 
och kontroll på ett sätt som är anpassat efter deras verksamhet. 
 
Givet detta så har det i handläggningen inte setts som ett självändamål att mallar och 
liknande ska följas exakt. Istället har en sammanvägd och pragmatisk bedömning av 
de olika underlagen gjorts utifrån frågan om de på något sätt indikerar att den 
interna styrningen och kontrollen inte skulle vara betryggande. Vilka för- respektive 
nackdelar denna pragmatiska hållning har behöver utredas vidare. 
 
 
Universitetsövergripande riskhantering 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll framgår att 
universitetsstyrelsen årligen beslutar om universitetets riskvärdering inför 
kommande år, vilka åtgärder som ska genomföras och nivån av riskaptit, det vill 
säga vilken nivå av risk som verksamheten ska acceptera inom ett visst område.  
 
Av den universitetsövergripande riskvärderingen för 2014 (LS 2013/306) framgår 
vilka risker som prioriteras för särskild uppföljning: 


• Arbetsmiljö 
• Hållbara finanser 
• Innovation och samverkan 
• Personal- och kompetensförsörjning 
• Utbildningsfinansiering 


 







 
 
 3 
Nedan följer uppföljningen av vad som har skett inom de prioriterade riskområdena. 
Uppföljningarna förhålls till hur riskerna bedömts i den riskmatrisk som universitet 
har tagit fram med en bedömningsskala från låg risk till mycket hög risk. Riskaptiten 
anger hur stor risk som kan accepteras inom varje område. 
 
 
 
Arbetsmiljö 
Riskområdet arbetsmiljö innefattar risker som kan påverka universitetets förmåga att 
bedriva verksamhet på så sätt att medarbetares och studenters säkerhet och 
välmående säkerställs. Området omfattar både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Det är ett område som står under många krav från lagstiftning och regelverk och där 
risker kan få stora konsekvenser, både för enskilda personer och för verksamheten. 
De risker som identifierats inom området berör bland annat bristande engagemang 
och systematik i arbetsmiljöarbetet.  
 
Olika typer av utbildningar och informationsinsatser har genomförts för att öka 
kunskapen om arbetsmiljöarbetet och medvetenheten av dess betydelse. 
Arbetsmiljöpolicy har fastställts tillsammans med underliggande mål- och 
handlingsplan. HMS-kommittéerna ska årligen följa upp anmälda arbetsskador (även 
psykosociala) och de följer upp frågor kring tillståndspliktig verksamhet. 
 
Området värderades till viss risk inför 2014 och inför 2015, vilket är över riskaptiten 
för området. Området har inom ramarna för värderingen viss risk värderats högre 
inför 2015 avseende påverkan.  
 
 
Hållbara finanser 
Riskområdet hållbara finanser handlar om att ha balans mellan intäkter och 
kostnader. För att uppnå detta har flera åtgärder vidtagits för att förbättra ekonomisk 
styrning och uppföljning. När det gäller universitets budgetarbete har budgetdialoger 
genomförts. I budgetdialogerna träffas först tjänstemän och bereder dialoger mellan 
fakultetsledning eller motsvarande, och universitetsledningen. 
 
Risker för oförutsedda kostnadsökningar och händelser avseende ESS, MAXIV och 
Medicon Village lyfts fram och värderas ha allvarlig påverkan i fall de inträffar. 
Statens pris- och löneomräkning kommer att urholka anslaget.  
 
Risker förknippade med det stora myndighetskapitalet har minskat tack vare att 
problemet analyserats och adresserats systematiskt och att en plan för en successiv 
förbrukning av myndighetskapitalet har tagits fram.  
 
Området värderades till hög risk både inför 2014 och inför 2015, vilket är över 
riskaptiten för området. Området har inom ramarna för värderingen hög risk 
värderats lägre inför 2015 både avseende sannolikhet och påverkan. 
 
 
Innovation och samverkan 
Riskområdet innovation och samverkan innefattar risker som påverkar universitetets 
förmåga att samarbeta med det omgivande samhället samt nyttiggöra forskningen 
som bedrivs vid universitetet.  
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Inom riskområdet identifieras risker med att universitets interna organisation och 
incitamentsstruktur hindrar deltagande i samverkans- och innovationsverksamheter. 
Samtidigt ökar de externa kraven på innovations- och nyttoaspekterna av 
verksamheten.  
 
Genom en organisationsförändring har LU Innovation System blivit en del av 
angränsande verksamheter som bedrivs inom den gemensamma förvaltningen. Detta 
ska på sikt öka möjligheterna till intern och extern tydlighet och kraftsamling. LU 
Innovation System har tillförts ytterligare medel för att göra riktade satsningar 
gentemot studenter och gentemot de starka forskningsmiljöerna. 
 
Området värderades till hög risk både inför 2014 och inför 2015, vilket är över 
riskaptiten för området. Området har inom ramarna för värderingen hög risk 
värderats något lägre inför 2015 avseende sannolikhet och något högre avseende 
påverkan.  
 
 
Personal- och kompetensförsörjning 
Riskområdet Personal- och kompetensförsörjning innefattar universitetets arbete 
med att säkerställa kompetensförsörjningen för framtiden. Det är ett riskområde som 
står under många krav från lagstiftning och regelverk och där risker kan få stora 
konsekvenser, både för enskilda personer och för verksamheten.  
 
Inom området finns betydande risker som värderats högt både vad avser sannolikhet 
och påverkan. Framförallt rör det sig om att LU riskerar att inte kunna rekrytera och 
behålla personal med rätt kompetens.  
 
Åtgärder på bred front har etablerats eller genomförts för att möta riskerna. Det rör 
sig exempelvis om processutveckling, kurser, stödsystem för kompetensutveckling 
och internationaliseringsarbete. 
 
Området värderades till hög risk både inför 2014 och inför 2015, vilket är betydligt 
över riskaptiten för området. Området har inom ramarna för värderingen hög risk 
värderats något högre inför 2015 avseende sannolikhet och lägre avseende påverkan.   
 
 
Utbildningsfinansiering 
Risker finns i relation till utbildningsanslaget, antingen att universitetet 
överproducerar eller underproducerar. Om universitetet inte får ett högre takbelopp, 
det vill säga fler utbildningsplatser, kommer det att krävas omfördelningar när nya 
utbildningsprogram och kurser ska beredas utrymme i utbudet. Den finansiering av 
utbildningsplatser som idag sker med myndighetskapital, upphör till huvuddel 2015. 
 
De så kallade prislapparnas utveckling motsvarar inte de faktiska 
kostnadsökningarna, vilket innebär konstanta besparingar så länge den skevheten 
består. 
 
Universitet är tydligt med behovet av fler platser och har vid ett flertal tillfällen 
framfört sina önskemål till regeringen. Parallellt med detta arbetar fakulteterna med 
att försöka minska sin överproduktion. Avdelning Planering har på uppdrag av 
utbildningsnämnden genomfört en undersökning av nuläget på fakulteterna vad 
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gäller dimensionering av utbildning och vilken beredskap som finns för att hantera 
minskningar respektive ökningar av utbildningsuppdragen.  
 
Området värderas till hög risk både inför 2014 och inför 2015, vilket är över 
riskaptiten för området. Området har inom ramarna för värderingen hög risk 
värderats något lägre inför 2015 avseende sannolikhet och något högre avseende 
påverkan.  
 
 
 
Uppföljning av processen för intern styrning och kontroll 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll framgår att 
universitetsstyrelsen också ansvarar för att säkerställa ändamålsenligt utformade och 
väl införda processer för intern styrning och kontroll. Rektor är ansvarig för att 
implementera universitetsstyrelsens krav på processen för intern styrning och 
kontroll.  
 
På det hela taget finns inga indikationer på att processen i sin nuvarande form inte 
skulle vara ändamålsenligt utformad. Däremot finns det indikationer på att det finns 
brister i genomförandet. Utifrån vad som beskrivits ovan om underlaget från de 
riskvärderande instanserna, bör det utredas om Ramverket behöver tydliggöras och 
om kunskapen om hur det ska tillämpas är tillräckligt god.  
 
Processen ses regelbundet över och utvecklas successivt för att säkerställa och öka 
kvaliteten, effektiviteten och ändamålsenligheten. Under våren 2014 har en 
kartläggning av processen och dess styrkor och svagheter genomförts (finansierad 
med delar av de medel som avsattes för intern styrning och kontroll i 
Resursfördelningen för Lunds universitet, LS 2013/142). De huvudsakliga resultaten 
är följande: Kartläggningen innebär i sig ett bra underlag för att tydliggöra 
processen i organisationen. Vidare ska kopplingen mellan processen och 
resursfördelning närmare utredas.  
 
Synpunkter från Riksrevisionen, Justitiekanslern och internrevisionen 
Universitetet ska i sin bedömning av den interna styrningen och kontrollen ta hänsyn 
till synpunkter som lämnats av Riskrevisionen och internrevisionen vid Lunds 
universitet. Här finns också möjlighet att lämna synpunkter även från andra 
granskande instanser och verksamheter.  
 
Riksrevisionen har granskat universitets årsredovisning för 2013. Granskningen har 
resulterat i ytterst få iakttagelser, kommentarer och rekommendationer. Universitetet 
anser att dessa inte påverkar bedömningen av den interna styrningen och kontrollen.   
 
Justitiekanslern skriver i sin granskning av ärendeförteckningarna vid Lunds 
universitet att brister har påtalats vid flertal tillfällen de senaste åren (STYR 
2014/11). Universitetet har svarat med att redogöra för åtgärder för att förbättra den 
interna kontrollen avseende detta. Justitiekanslern utgår ifrån att Lunds universitet 
under 2014 fullföljer de planerande insatserna och gör en uppföljning för att 
säkerställa att de åtgärder som vidtagits ger önskad effekt. Ansvarig chef har i sitt 
riskintyg inte intygat att intern styrning och kontroll är betryggande avseende 
dokumenthanteringen vid universitetet. Förvaltningschefen har lyft upp detta som en 
prioriterad risk i sitt riskintyg. I och med att detta prioriteras och att åtgärder vidtas, 
så anser universitetet att bristande intern styrning och kontroll inom detta område 
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inte bör påverka bedömningen av intern styrning och kontroll avseende 
universitetets hela verksamhet. 
 
Sedan oktober 2013 har internrevisionen avslutat åtta granskningar (exklusive 
institutionsgranskningar). I stort sett samtliga av dem påvisas olika grader av brister 
i den interna styrningen och kontrollen. Universitetet har presenterat åtgärder för 
många av dessa brister. De åtgärder som ska vidtas med anledning av 
internrevisionens granskning Styrning av informationssäkerhet (STYR 2014/574) 
har redovisats för universitetsstyrelsen 2014-09-19 och en tidsplan för åtgärderna 
har redovisats för universitetsstyrelsen 2014-11-07. 
 
 
I internrevisionens årsrapport för 2013 (STYR 2014/77) framgår att internrevisionen 
anser att universitetsledningen har beaktat iakttagelser och rekommendationer från 
granskningsarbetet 2013. Vidare anges att internrevisionen har följt upp sina 
rekommendationer från granskningar 2007-2012. Uppföljningen visar att 
huvuddelen av rekommendationerna genomförts och att arbete pågår med att 
genomföra flertalet resterande rekommendationer. Emellertid kvarstod då 
rekommendationer gällande granskningen av beslutsbefogenheter från 2011. 
Universitetsstyrelsen gav därför rektor i uppdrag återkomma med en redovisning av 
vilka åtgärder som skulle vidtas för att säkerställa den interna styrningen och 
kontrollen avseende avtalshantering och beslutsbefogenheter. En sådan redovisning 
förelades universitetsstyrelsen vid sitt möte 2014-04-28 (IR 2013/20).  
 
I internrevisionens årsrapport för 2014 (STYR 2015/70) framgår att internrevisionen 
anser att universitetsledningen har beaktat iakttagelser och rekommendationer från 
granskningsarbetet 2014, men åtgärderna har inte hunnit genomföras. Vidare anges 
att internrevisonen har följt upp sina rekommendationer från granskningar 2009-
2013. Uppföljningen visar att huvuddelen av rekommendationerna genomförts och 
att arbetet pågår med att genomföra flertalet av resterande rekommendationer.  
 
Dokumentation 
En samlad dokumentation över den interna styrningen och kontrollen finns vid 
avdelning Planering. Dokumentationen i fråga ligger till grund för detta förslag till 
beslut. 
 
Universitetsövergripande riskhantering 2015 och 2016 
Riskvärderingen inför 2015 fastställdes av universitetsstyrelsen i juni 2014 (STYR 
2014/502). I det beslutet prioriterades också följande områden för ytterligare 
åtgärder: 


• Hållbara finanser 
• Utbildningsfinansiering 
• Personal- och kompetensförsörjning 
• Arbetsmiljö 
• Forskningsfinansiering 


 
Under våren 2015 kommer dessa och de övriga områdena att följas upp. I juni 2015 
fastställer universitetsstyrelsen riskvärdering inför 2016 samt gör en prioritering av 
områden för ytterligare insatser. 
 
Sammanfattning och förslag till beslut 
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Universitetet fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla processen för 
intern styrning och kontroll. De brister som Riksrevisionen och internrevisionen 
identifierat anser vi att universitetet har hanterat eller kommer att hantera på sätt 
som gör att den interna styrningen och kontrollen fortfarande är betryggande. 
 
Förslaget till beslut har förhandlats enligt 11§ MBL. Protokollet från förhandlingen 
biläggs denna PM som bilaga.  
 
Rektor vill med bakgrund av redovisningen i detta dokument föreslå 
universitetsstyrelsen: 


- att i årsredovisningen lämna följande bedömning enligt föreskrifter från 
Ekonomistyrningsverket: 
”Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds 
universitet är betryggande.” 
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