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Univers i te tss tyre lsen  


Årsplan för universitetsstyrelsen 2018 


Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp på dagordningen: 


Öppnande av sammanträdet 
Fastställande av dagordning 
Utseende av justeringsperson 
Protokoll från föregående sammanträde 
Rektors information 
Rapport från LUS 
Rapport från revisionsutskottet 
Förteckning av rektorsammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser 
Förteckning över nyutnämnda professorer 
Övriga frågor 


Revisionsutskottet har möte inför varje styrelsesammanträde och riskutskottet har 
möte inför styrelsens sammanträde i april, juni och oktober. 


Punkter märkta med * är frågor som tas upp som ett tillfälle för styrelsen att ha en 
fördjupad diskussion kring viktiga områden.  


Sammanträde Ärende 


16 februari Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport 
Information om ekonomiskt utfall per 31 december  
Fastställande av årsredovisning till regeringen inkl bedömning 
av intern styrning och kontroll 
Beslut om totalbudget samt flerårsprognos  
Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen 
Kvalitetssystem inom utbildning och forskning* 
Rapport från uppföljning av att avtal tecknas av behörig 
firmatecknare 
Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor 
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27 april 


 
Rapport från arbetet med jämställdhetsintegrering 
Rapport från Science Village Scandinavia 
Presentation av verksamhetsdialoger med fakulteterna 
Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå samt 
forskarnivå  
Vikten av universitetets bredd* 
Rapport från riskutskottet 
Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten 
 


 
12-13 juni 
(internat 
lunch-lunch) 


 
Information om ekonomiskt utfall per 30 april  
Presentation och analys av kvalitetsdialoger med fakulteterna  
Universitetets resursfördelning* 
Information och diskussion inför kommande beslut om 
verksamhetsplan och resursfördelning 
Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för 
Lunds universitets anknutna stiftelser 
Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget 
Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna 
stiftelser och ändamålsbundna donationer  
Rapport från riskutskottet 
 


 
21 september 


 
Beslut med anledning av internrevisionens halvårsrapport 
Sammanträden kommande år  
Presentation av budgetpropositionen  
Information om utfall i antagningen 
Sammanflätning av utbildning och forskning* 
Rapport från MAX IV  
Rapport från Science Village Scandinavia 
Information om utfall per 31 augusti och prognos för 
innevarande år 
 


 
26 oktober 


 
Information om utfall per 31 augusti och prognos för 
innevarande år 
Fastställande av styrelsens årsplan kommande år 
Rapport från riskutskottet 
Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2019 och 
planeringsförutsättningar för 2020 - 2021 
Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten  
Digitalisering*  
Rapport om omvärldsanalys  
 


 
14 december 


 
Beslut om övergripande risker samt bedömning av intern 
styrning och kontroll 
Beslut om revisionsplan kommande år 
Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 
Ranking* 
Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna 
stiftelser och ändamålsbundna donationer 
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Sekt ionen Ekonomi  
Ekonomid i rek tör  F i l ip  Bengtsson 


Förändrad ekonomisk rapportering till universitetsstyrelsen 


Bakgrund 
Lunds universitet har hittills genomfört ekonomisk rapportering till regeringen per 
31 december och per 30 juni enligt gällande regelverk. Dessa del- och 
helårsrapporter redovisas för och beslutas av universitetsstyrelsen. Utöver det får 
universitetsstyrelsen ekonomiska rapporter per 31 mars och 30 september.  


Det har under lång tid diskuterats och utretts om regeringens krav på delårsrapport 
per 30 juni ska avskaffas. Ekonomistyrningsverkets, ESV, presenterade i våras en 
rapport om krav på delårsrapport och efter remissbehandling av rapporten 
beslutade regeringen nyligen att ta bort kravet på delårsrapport1, vilket öppnar upp 
möjligheten att verksamhetsanpassa styrelsens krav på ekonomisk rapportering. 
Sektionen Ekonomi förordar en övergång till tertialredovisning istället för 
kvartalsredovisning då det ger  möjlighet för ökad kvalitet och bättre analys i 
rapporteringen eftersom rapporteringstidpunkterna passar verksamheten bättre. 
Ökad kvalitet och analys ger i sin tur bättre beslutsunderlag.   


ESV har dock föreslagit höjda krav på myndigheters redovisning vid kvartal med 
anledning av borttagandet av delårsrapporten och har nyligen fått in yttranden på 
förslaget. De kommer att fatta beslut senare i höst. Sektionen Ekonomis bedömning 
är att ESV kommer att besluta mer eller mindre i enlighet med sitt förslag, men att 
kvartalsrapporteringen trots de höjda kraven bör kunna genomföras på central nivå 
av sektionen Ekonomi. Detta ska utredas närmare efter ESV beslutat om nya 
föreskrifter och allmänna råd. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att ekonomisk rapportering till universitetsstyrelsen 
fr o m 2018 ska göras per tertial, dvs per 30 april, 31 augusti och 31 december. 
Kravet på kvartalsredovisning hävs. Beslutet gäller förutsatt att de nya kraven på 
myndigheternas redovisning vid kvartalen bedöms som rimliga och att de till 
största del kan skötas på central nivå av sektionen Ekonomi.  


1 SFS 2017:862, Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 
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Prorektors information
20 SEPTEMBER 2018


Vem och vad


• Professor i fysik sedan 2003, vicerektor sedan 2015


• Tf prorektor sedan 1 juli 2017


• Experimentell fysik


• Arbetat med MAX IV under mer än 10 år


• Ordförande i universitetets forskningsnämnd:


– infrastrukturer, forskningsdata, SFOs


– prioritering av projekt, nomineringar och Wallenberg
Academy Fellows


• Ordförande i universitetets internationella råd
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På gång under hösten


Lunds Universitets arbete med yngre forskare


Open Science


Resursfördelnings direktiv: arbetsgrupp


MAX IV


Delegationsresa med minister: Indonesien & Singapore


MIRAI projekt (Sverige-Japan)


Första symposium i Lund 17-19 oktober


140 deltagare, utb dept, Vinnova, STINT, mm


ACCESS-projekt (Sverige-Chile)


Första gemensam symposium i Lund, augusti


120 deltagare från 6 svenska och 2 chileanska univ.


Många initiativ riktade mot yngre
forskare inom alla områden


• Vetenskapsrådet etableringsbidrag: 4 år, ca 1 mnkr/år


• SSF framtidens forskningsledare


• Wallenberg Academy Fellows: 5 år, 1-2 mnkr/år


• ERC Starting grant: 4 år, 2 mnkr/år


• Profutura Scientia: 4 år


• Viktigt att vi rekryterar lovande yngre forskare, och ge dessa
de bästa förutsättningar för att utvecklas, och konkurrera
om dessa viktiga bidrag


• Analys av utfall, och förslag till åtgärder
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Jämför: VR etableringsbidrag 2016
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Beviljade WAF per vetenskapsområde inom LU 2012-2016


0


1


2


3


4


5


EHL M LTH N HT


WAF programmet är en stor möjlighet för hela LU!


Open Science


Publicerad
forskning


Forskningsdata


Forskningsinfrastruktur
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och kod
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Open Science


Open 
data


Open 
educationOpen 


source


Open 
methodology


Open 
access


Open 
review


Forskningspolitiska propositionen:


• Öppen tillgång utgör normen
• Omställning till öppen tillgång till forskningsresultat


(publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata) bör
vara genomförd inom 10 år


• Alla aktörer i systemet ansvarar för att målbilden uppfylls


Även Lunds universitets strategisk plan fastställer at:


Forskningsresultaten ska vara öppet tillgängliga
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LU s arbete med Open Science


• Forskningsnämnd utser arbetsgrupp för forskningsdata


– Revidera policy för vetenskapliga publicering


– Arbete med policy för forskningsdata


• LU ingår som partner i Svensk Nationell Datatjänst
Huvudsyftet med SND 2.0 är att …möjliggöra bevarande av och
tillgång till forskningsdata av hög kvalitet från ett flertal vetenskapliga
discipliner. … skapa ett ekonomiskt hållbart system som motverkar
fragmentisering och främjar interdisciplinär forskning och god 


resursfördelning.


Nästa steg


• Prioritera, initiera aktiviteter hösten 2017


– Etablera SND


– Slutför arbete med policy för forskningsdata


– Ta fram projektplaner för de aktiviteter som ska starta 
hösten 2017, tidig vår 2018


• Skapa struktur inom LU


• Kommunicera!


• Återkommande uppföljningar mot universitetsledning
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LU s ansvar inom Open Access policy


• Tillhandahålla stöd, utbildning och rådgivning kring
publicering och Open Access till forskning


• Tillhandahålla system och infrastruktur för
parallellpublicering


• Registrerade forskningspublikationer görs tillgängliga i
nationella databaser för forskningsinformation
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Nytt system för styr- och 
resurstilldelning


• Pam Fredmans utredning: Ett nytt styr- och
resurstilldelningssystem för universitet och högskolor. Klar i
december 2018.


• Diskussioner bland landets rektorer. Nästa vecka: möten i
Göteborg och Stockholm för att diskutera förutsättningarna.


• Stacey leder LU: arbetsgrupp.


• Den politiska styrningen av lärosätena är ett brett
diskussionsämne just nu (BTH, Högskolan i Dalarna).


Bakgrund


• Kommittédirektiv, beslutad 27 april 2017: Styrning för starka
och ansvarsfulla lärosäten (dir. 2017:46)


• Utredningens hemsida: http://www.sou.gov.se/utredningen-
om-styrning-for-starka-och-ansvarsfulla-larosaten/
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Arbetsgrupp - uppdrag


• Att leverera ett förslag på principer för/komponenter i en
resursfördelningsmodell – som kan bidra till att LU:s
övergripande mål uppnås.


• Samordning med andra lärosäten.


• Att bidra till den nationella utredning som har inrättats av
regeringen.


• Att bidra till ett yttrande över den nationella utredningens
slutrapport.


• Att bistå då en ny resursfördelningsmodell träder i kraft.


• Att bidra till universitetets yttrande över Vinnovas förslag
(deadline = 2 maj 2017) – genomfört!


Forskningsinfrastruktur


• Forskningsinfrastruktur:  viktig men kostsam pelare i
forskningssystem. Svårigheter att finansiera både nationell
infrastruktur och lokal infrastruktur.


• Nationell nivå: URFI (universitetens referensgrupp för
forskningsinfrastruktur) och huvudmannarådet.


• LU-nivå: gemensam pott på 20 mnkr för lokal infrastruktur och
en på 5 mnkr för nationell infrastruktur. Täcker bara en bråkdel
av behoven.


• Fakultetsnivå: flera fakulteter har egna potter. Andra låter
institutionerna sköta finansieringen.


Utnyttja den mer effektivt: registrera all infrastruktur i vår
forskningsdatabas, LUCRIS.


• Se till att infrastrukturer är öppna för alla
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Finansiering av MAX IV


• Bakgrund:


– LU, VR, Vinnova och Region Skåne finansieriar
acceleratorbygget (145 mnkr av totalt 1134 mnkr)


– LU står som garant för byggnad (ca 2000 mnkr)


– LU har finansierat MAX IV sedan 1980-talet genom
driftsbidrag, direkt stöd till acceleratorfysik och
instrumentforskning, in-kind strålrör  (idag ca 10
mnkr/år)


– LU medfinansierar KAW strålrör tillsammans med
övriga 9 lärosäten (totalt 162 mnkr)


– Drift 2017: LU bidrar med 55 mnkr/år, VR med 295
Mkr/år


Finansiering
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Finansiering av drift från 2019


• Fördela 50 mnkr mellan de 16 lärosäten som kommer att använda
MAX IV


• Varje lärosäte betalar ’medlemsavgift’ 1 Mkr/år


• Resterande betalas enligt en fördelningsnyckel baserad på antalet
användare vid gamla MAX-Lab under 2013-2015


• Lärosätena är i överens om att detta ska lösas


• VR, Vinnova, industri och KAW ska bidra på olika sätt


– Nya beamlines (FORMAX 100 mnkr KAW, drift Treesearch)


• En permanent lösning måste skapas innan 2023… dialog med
departementet
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2017-08-25 – 2017-10-05 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Yttrande över betänkandet Delningsekonomi på
användarnas villkor


2017-08-31 


2. Yttrande över Samling för skolan – Nationell
strategi för kunskap och likvärdighet


2017-08-31 


3. Angående remiss över Europeiska kommissionens
förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket


2017-08-28 


4. Förnyad anställning som adjungerad professor i
teoretisk elektroteknik


2017-09-07 


5. Beredning av ändrad organisatorisk placering för
Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier


2017-09-07 


6. Uppdragstillägg för studierektorer vid USV 2017 2017-09-07 


7. Svar på Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens
förslag på ny föreskrift om anmälningspliktig
verksamhet


2017-09-07 


8. Yttrande angående begäran om skadestånd 2017-09-07 


9. Yttrande över delbetänkandet
Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
(SOU 2017:50)


2017-09-14 


10. Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag –
kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning (SOU 2017:39)


2017-09-14 


11. Yttrande över förslag till nya föreskrifter om
hantering av brandfarlig gas och brandfarliga
aerosolbehållare


2017-09-14 


2017-10-17 
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12.  Yttrande över betänkandet bättre skydd för 


diskriminering 
2017-09-14 


13.  Utseende av ordförande och ledamot i den 
universitetsgemensamma utbildningsnämnden  


2017-09-14 


14.  Yttrande över Klimatanpassningsutredningens 
betänkande 


2017-09-21 


15.  Utseende av föreståndare för Centrum för 
Mellanösternstudier 


2017-09-21 


16.  Utseende av ledamot i styrelsen för Universitetets 
särskilda verksamheter  


2017-09-21 


17.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning 2017-09-28 


18.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning  2017-09-28 


19.  Utseende av ledamöter i Nämnden för utredning 
av oredlighet i forskning 


2017-09-28 


20.  Information om ledig anställning som professor i 
psykiatri med inriktning på klinisk suicidforskning  


2017-09-28 


21.  Utseende av ledamöter till Centrum för 
Idrottsforskning  


2017-09-28 


22.  Yttrande över remiss av 
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på ny 
föreskrift om tillståndspliktig verksamhet 


2017-09-28 


23.  Yttrande över planärende PÄ 23/2016 Detaljplan 
för Tegelbruket  


2017-09-28 


24.  Fördelning av uppgifter inom säkerhet vid 
verksamhet med joniserande strålning hos 
medicinska fakulteten  


2017-09-28 


25.  Utseende av ledamot till styrelsen för AF Borgen 
AB 


2017-09-28 


26.  Ersättning för uppdrag som ordförande i 
styrgruppen för Lunds universitets 
hållbarhetsforum 


2017-09-28 


27.  Genomförande av val av ledamöter till 
Universitetskollegiet för perioden 2018-03-01  
2021-02-28 


2017-09-28 


28.  Yttrande remiss ESV:s förslag till nya föreskrifter 
och allmänna råd 


2017-10-02 


29.  Anmälan mot Lunds universitet  2017-10-05 
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30.  Utseende av styrelse för Odeum 2017-10-05 


31.  Stöd till studiesocial verksamhet vid AF-borgen 2017-10-05 


32.  Anvisning av universitetsgemensamt stöd till 
Wallenberg Academy Fellow beviljad 2016 


2017-10-05 


33.  Ekonomiskt stöd till Miljöbron Skåne 2018 2017-10-05 


34.  Anvisning av medel Odeums musikverksamhet i 
universitetsaulan 


2017-10-05 


35.  Anvisning av universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel utlysning 2018 - 
2022 


2017-10-05 


36.  Yttrande över betänkandet Nästa steg? – Förslag 
för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 


2017-10-05 


37.  Utseende av dekan och prodekan för 
samhällsvetenskapliga fakulteten samt externa 
ledamöter i fakultetsstyrelsen för perioden 2018-
2020 


2017-10-05 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2017-08-25 – 2017-10-05 
 


1.  Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029. Svar till Region Skåne 
senast 2017-10-20. 
 


2.  Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling 
(Ds 2017:37). Svar till Justitiedepartementet senast 2017-11-22. 
 


3.  Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Ds 2017:39. Svar till 
Socialdepartementet senast 2017-11-29. 
 


4.  Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt 
arbete för en god och jämlik hälsa. Svar till Socialdepartementet senast 
2017-11-30. 
 


5.  Förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029. Svar till 
Trafikverket senast 2017-11-30. 
 


6.  Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal 
tillstyrkan av vindkraft. Svar till Miljö- och energidepartementet senast 
2017-12-04. 
 


7.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i 
förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2017-10-02. 
 


8.  Regionala bedömningar av Östersjön och Nordostatlanten. Svar till Havs- 
och vattenmyndigheten senast 2017-12-15. 
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9.  Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter. Svar till 


Sveriges universitets- och högskoleförbund senast 2017-11-15. 
 


10.  Ändring av rekommendationer för nationella antagningsomgångar: 
tidsplaner, antal sökalternativ och takvärden. Svar till Sveriges 
universitets- och högskoleförbund senast 2017-11-15. 
 


11.  Elmarknadslag (Ds 2017:44). Svar till Miljö- och energidepartementet 
senast 2018-01-08. 
 


12.  Föreskrifter om smittrisker. Svar till Arbetsmiljöverket senast 2018-01-
05. 
 


13.  Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-11-28. 
 


14.  Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38). Svar till Justitiedepartementet 
senast 2017-12-01. 
 


15.  Förslag till ny översiktsplan. Planstrategi för Lunds kommun – 
samrådsförslag. Svar till Lunds kommun senast 2017-11-30. 
 


16.  Statens jordbruksverks föreskrifter om försöksdjur. Svar till 
Jordbruksverket senast 2017-11-14. 
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Förva l tn ingschefen 


Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av 
informationssäkerhet”  


Internrevisionen har genomfört en granskning av universitetets styrning av 
informationssäkerhet. Rapporten med rekommendationer lämnades till rektor 
2014-06-19. 


Rektor svarade 2014-09-01 på internrevisionens rapport. 


Universitetsstyrelsen uppdrog vid sammanträde 2014-09-19 åt rektor att 
återkomma med tydligare tidplan samt beslutade att frågan ska tas upp löpande 
halvårsvis till dess att åtgärderna är införda. Tidplan för genomförande 
rapporterades i universitetsstyrelsen 2014-11-07. 


Pågående arbete redovisas halvårsvis för universitetsstyrelsen. Senaste 
rapporteringen var april 2017. 


Nedan ges en nulägesrapportering av de åtgärder som genomförts och vad som 
återstår. 


Genomförda åtgärder 


Rektor beslutade 2017-06-22 om Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds 
universitet jämte bilagor, vilka är helt i enlighet med internrevisionens 
rekommendationer. Rektor beslutade också om Systemägande och 
systemförvaltning vid Lunds universitet som anger att en gemensam modell för 
systemägande och systemförvaltning ska användas för hela universitetet. För 
närvarande pågår arbete med att ta fram systemstöd som stödjer systemägare och 
systemförvaltare i att säkerställa att IT-system uppfyller regelverken 


Som angavs vid tidigare uppföljningar har en modell inkl. stödmaterial för de 
processbeskrivningar som påtalas i internrevisionens rapport tagits fram. Vidare 
har samtliga universitetsövergripapande system där systemägaren finns inom 
Gemensam förvaltning gåtts igenom och har idag dokumenterade 
processbeskrivningar med tydliga kontrollpunkter i enlighet med internrevisionens 
rekommendationer. Processbeskrivningarna följs upp årsvis.  


Enligt rektorsbeslut ska samtliga medarbetare genomgå datorstödd 
informationssäkerhetsutbildning för användare (LUISA). Denna utbildning är 
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webbaserad och finns på svenska och engelska. Uppföljning sker halvårsvis av 
säkerhetschefen. För närvarande pågår arbete med att ta fram en kompletterande 
utbildning som rör det nya regelverket och även dataskyddsförordningen som 
träder i kraft nästa år (se nedan).  
 
Sedan 2011 finns organet SamIT som består av fakulteternas och förvaltningens 
IT-ansvariga. SamIT leds av universitetets IT-ansvarig vid Universitetsledningens 
stab. SamIT arbetar aktivt med implementering av informationssäkerhets-
regelverket i våra IT-system.  
 
För närvarande pågår arbete med att ta fram organisation och struktur för hantering 
av personuppgifter. Arbetet syftar till att dels få en struktur som säkerställer att 
personuppgifter hanteras i enlighet med gällande regelverk, dels förbereda 
universitetet för datasäkerhetsdirektivet som träder ikraft 2018. Arbetet inkluderar 
även informationssäkerhet. Ett resultat av detta projekt är att rekrytering av 
informationssäkerhetssamordnare / datasäkerhetssamordnare pågår.  
 
Återstår att genomföra 
 
Uppföljning 
Arbetet har fokuserat på att ta fram ett universitetsgemensamt regelverk för 
informationssäkerhet. Nu när det är klart är fokus på implementering samt 
uppföljning av efterlevnad.  Detta ingår också i arbetet med att få fram en 
ändamålsenlig organisation och struktur för informations- och datasäkerhet.  
 
Utbildning 
Det pågår arbete med att revidera den specialanpassade utbildningen för 
verksamhetsföreträdare, systemägare och systemförvaltare till det nya regelverket 
för informationshantering och till den nya dataskyddsförordningen. Även 
informationssäkerhetsutbildningen för samtliga användare (se ovan) kommer att 
uppdateras för att överensstämma med den nya dataskyddsförordningen. De nya 
utbildningarna beräknas vara klara och kunna erbjudas från vårterminen 2018. 
 
 
 
 


 
 





		Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av informationssäkerhet”
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Årsplan för universitetsstyrelsen 2018 


Styrelsen ska årligen på sitt möte i oktober fastställa årsplan för kommande år. 
Flertalet ärende i årsplanen är återkommande och styrs bl a av krav utifrån eller av 
beslut som fattats av styrelsen. Ett återkommande önskemål från styrelsens 
ledamöter är att få möjlighet till fördjupade diskussioner kring frågor som är 
viktiga för Lunds universitet. För att tillgodose detta önskemål provar vi från och 
med 2018 att i god tid planera in vilka frågor av denna karaktär som ska tas upp 
kommande år och vid vilket möte. På detta sätt kan vi arbeta mer strukturerat och 
styrelsen kan få väl förberedda underlag inför diskussionerna. 


Samtliga ledamöter har getts möjlighet att prioritera bland ett antal utsända 
områden samt lämna förslag till ytterligare frågor att ta upp. Utifrån detta har sex 
punkter lagts in i bifogad planering för 2018 (dessa är märkta med *). Dessutom 
planeras följande att tas upp någon gång under 2018 men vi får återkomma till när 
det blir: 


• Breddad rekrytering
• Lokalförsörjning inom Lunds universitet


De synpunkter som inkommit och som inte tagits med i denna planering kommer vi 
att titta vidare på för att även dessa förslag så långt möjligt ska tas upp för 
diskussion 


Utöver det som nu föreslås i planeringen för 2018 måste det givetvis finnas 
utrymme för de frågor som dyker upp under året. Av olika skäl kan justeringar i 
planeringen behöva göras. 


Förslag till beslut:  


Styrelsen beslutar att fastställa Årsplan för universitetsstyrelsen 2018 enligt bilaga 


Bilaga 
Förslag till Årsplan för universitetsstyrelsen 2018 
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På rektors agenda…
US 2017-10-26


• Bild på jubileumsskulpturen


Ravensbrück-arkivet


• Donationer möjliggjort översättning och
digitalisering av Ravensbrück-arkivet.
Webbportalen invigdes 20 oktober.


• Över 500 intervjuer med överlevande från
koncentrationslägren.


• Zygmunt Lakocinski ledde intervjuarbetet.
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Prorektorsrekryteringen –
ansvarsfördelning inom ledningen


• Sylvia – utbildning (ordf. UN), internationella frågor (ordf. IR).


• Bo-Anders – forskarutbildning (ordf. 
forskarutbildningsnämnden), särskilda utbildningsfrågor: 
digitalt lärande, breddad rekrytering och LU:s arbete riktat 
mot nyanlända.


• Rektor – ordf. i ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling.


Behåller samma ansvarsområden:


• Stacey – forskning och forskningsinfrastruktur (ordf. FN).


• Bo – samverkan (ordf. samverkansrådet, etikrådet). Ansvarar 
också för LUKOM och USV (ordf. USV-styrelsen, ordf. 
Kulturforum-LU).


• Susanne – universitetets administration och ekonomi samt 
den gemensamma förvaltningen.


• Torun – samordningsansvar samt bereder och driver rektors 
frågor.
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Jämställdhet och likabehandling


• En professur i datavetenskap – endast män sökt. 
Idag 15 professorer (1 kvinna).


• En professur i arbetsterapi – endast kvinnor sökt.
Idag 11 professorer (1 man).


Karriärvägar 
• Goda karriärvägar avgörande för akademien.


• HF ändrats. Fr. 1 oktober: biträdande lektor –
meriteringsanställning med möjlighet till befordran till lektor. 


• Införs vid LU 1 april.


• Löper 4-6 år. Främst 5 år efter doktorsexamen (idag 7 år). 


• Vid LU har biträdande lektor funnits genom lokalt 
kollektivavtal sedan 1 juli 2013.


• Utredning tillsätts vid LU för att kartlägga och diskutera 
behovet av förändringar för att göra villkoren attraktiva för de 
bästa förmågorna. 
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Kulturrådet haft möte 


• Arbetat fram strategi för kultursamverkan. 


• Lunds kommun, tar också fram kulturstrategi. Inbjöds därför 
till kulturrådet. (Elin Gustafsson, Annika Eklund) 


• Efter jubileet – årlig vetenskapsvecka med kulturdagar? 


• Jayne Svenungsson invald i Svenska Akademien. (Ersätter 
Torgny Lindgren på nr stol 9)


• Senast Fredrik Böök (invald 1922)


• Jayne blir ny ledamot i vårt externa kulturråd och lämnar 
etikrådet. 








Verksamhetsplan  
och resursfördelning 2018 


PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2019–2020 
LUNDS UNIVERSITET | DNR STYR 2017/82 | BESLUT 2017-10-27 
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Beslut 
Verksamhetsplanen ska under de kommande åren i ökad utsträckning utgå från universitetets strategiska 
plan, den årliga riskanalysen, omvärldsanalysen och andra centrala styrdokument. Verksamhetsplanen 
beskriver universitetets målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. I resursfördelningen 
anges hur de statliga resurserna fördelas och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten 
det kommande året kommer att se ut. Därutöver anges även planeringsförutsättningar för de kommande 
två åren.  


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


Styrelsen beslutar: 
- Att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2018 samt planeringsförutsättningar för 


2019 – 2020. 
- Att ge rektor rätt att göra smärre justeringar och rättningar som beror på uppenbara felräkningar 


eller felfördelningar. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förekommande förkortningar 
EHL – Ekonomihögskolan, HT – Humanistiska och Teologiska fakulteterna, J – Juridiska fakulteten, 
 K – Konstnärliga fakulteten, LTH – Lunds tekniska högskola, M – Medicinska fakulteten,  
N – Naturvetenskapliga fakulteten, S – Samhällsvetenskapliga fakulteten, USV – Universitetets 
särskilda verksamheter, LUKOM – Universitetets kultur- och museiverksamheter, UB – 
Universitetsbiblioteket, UN – utbildningsnämnden, FN – forskningsnämnden. 
 
Med begreppet ”fakulteter” avses även USV, MAX IV-laboratoriet, LUKOM och 
Universitetsbiblioteket. 
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SAMMANFATTNING 
Lunds universitet står väl förankrat i sin historia samtidigt som universitetet är en viktig och drivande 
kraft för att förändra och förbättra vår gemensamma framtid. Universitetet har som övergripande mål 
att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.  


Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen, 
omvärldsanalysen och andra universitetsgemensamma styrdokument. Verksamhetsplanens 
övergripande mål är att stärka kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan samt öka 
sammanhållningen och samarbetet inom universitetets olika verksamheter. I verksamhetsplanen anges 
vilka mål i den strategiska planen som ska prioriteras och särskilt uppmärksammas. Lärosätets 
myndighetskapital behandlas särskilt i verksamhetsplanen. I resursfördelningen anges de övergripande 
ekonomiska ramarna för verksamheten och hur de statliga resurserna fördelas. Därutöver anges även 
planeringsförutsättningar i form av ekonomiska ramar och särskilda satsningar för de kommande två 
åren. Verksamhetsplanen och resursfördelningen med planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och 
samma dokument.  


Den tidigare starka ekonomiska utvecklingen, inom framför allt forskningen, fortsätter att plana ut 
något.  Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt högt, även om en mindre nedgång skett. 
Universitetet har antagit fler studenter än som kan ersättas genom utbildningsanslaget.  


Utifrån förslaget i regeringens budgetproposition för 2018 tilldelas universitetet ett utbildningsanslag på 
2 067 mnkr. Från respektive fakultets utbildningsanslag dras 3,5 procent för finansiering av 
gemensamma åtaganden. Anslaget till forskning och forskarutbildning är 2 193 mnkr för 2018. I 
regeringens budgetproposition framgår att universitetet får nya platser motsvarande drygt 26 mnkr. Av 
dessa medel består huvuddelen av platser som lärosätet själv kan fördela. Därutöver görs särskilda 
satsningar på ingenjörsutbildningar, sommarkurser, läkarutbildningen och 
samhällsbyggnadsutbildningar. Tidigare utbildningssatsningar från regeringen fortsätter att löpa på som 
planerat. Kvalitetssatsningen på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap (HSTJ-
prislapparna) fortsätter fram till och med 2020. Anslaget till forskning höjs med 34 mnkr. 


Nya eller förändrade satsningar i resursfördelningen för 2018 är: 
- Universitetet avsätter 7 mnkr till utbildningsnämnden, 
- universitetets anslag till LTH ökar med motsvarande 15 platser till TFHS, 
- universitetets anslag till Naturvetenskapliga fakulteten ökar med medel motsvarande 25 


platser till biomedicinsk utbildning, 
- universitetet avsätter 1 mnkr till en utbildning i entreprenörskap 
- universitetet ger en ökning av utbildningsanslaget till fakulteterna med sammanlagt 16 010 


tkr,  
- universitetets anslag till LTH ökar med 4,5 mnkr utifrån regeringens särskilda satsning på 


ingenjörs- och samhällsbyggnadsutbildningar, 
- universitetets anslag till medicinska fakulteten ökar med 1,3 mnkr utifrån regeringens 


särskilda satsning på läkarutbildningen, 
- rektor får i uppdrag att fördela 3,5 mnkr till sommarkurser, 
- universitetet avsätter 5 mnkr till finansiering av nationell infrastruktur, 
- universitetet avsätter ytterligare 2 mnkr till gemensamma samverkansmedel, 
- universitetet avsätter 4 mnkr till Historiska museet för omhändertagande av arkeologiska fynd, 
- universitetet avsätter 3 mnkr till LU Futura inom Pufendorfinstitutet, 
- universitetet avsätter 1 mnkr till LTH för forskning vid TFHS, 
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- universitetet avsätter 1000 tkr till UB för ökade lokalkostnader, 
- universitetet omfördelar medel och avsätter 1,2 mnkr i permanent förstärkning för flytt av 


Centrum för Mellanösternstudier från USV till S, detta omfattar även medel till SASNET 1,8 
mnkr som permanentas och medel till strategiska forskningsområdet Politiskt viktiga regioner, 


- universitetet omfördelar medel och avsätter 1 mnkr i permanent förstärkning för flytt av 
CIRCLE från USV till LTH där verksamheten sker i samarbete med EHL och S, 


- universitetet omfördelar medel och avsätter 1 mnkr i permanenta medel samt 1 mnkr årligen i 
tre år för flytt av Centrum för preventiv livsmedelsforskning från USV till LTH, 


- universitetet avsätter 5 mnkr för kostnader för repatriering, 
- universitetet avsätter ytterligare 1 mnkr till forskarskola i ämnesdidaktik  
- universitetet avsätter 1 mnkr till EHL för forskningsnätverket LUNBISS, 
- universitetet avsätter 10 mnkr till en generell förstärkning av forskningsanslaget till 


fakulteterna  
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1. Verksamhetsplan 2018  
Verksamhetsplanen för Lunds universitet utgår i huvudsak från regeringens uppdrag, den strategiska 
planens mål, de riskanalyser som görs av verksamheten samt en sammanhållen omvärldsbevakning. I 
föreliggande verksamhetsplan lyfts ett par olika områden och mål särskilt fram. Dessa tar sin 
utgångspunkt i den strategiska planen. För att de ska kunna förverkligas behöver alla fakulteter och 
stödverksamheten arbeta tillsammans.  


Universitetet är en statlig myndighet och styrs genom såväl lagar och förordningar som genom 
ekonomisk tilldelning och särskilda uppdrag. Regeringen tilldelar årligen, genom särskilda 
regleringsbrev, resurser utifrån förslag i budgetpropositionen. Utöver årliga medel till utbildning och 
forskning erhåller forskare och forskargrupper betydande forskningsfinansiering från olika externa 
finansiärer. Lärosätet får även pengar genom olika former av avgifter, uppdragsutbildning och 
uppdragsforskning.  


Verksamhetsplanen och resursfördelningen är integrerade styrdokument. I resursfördelningen fördelas 
det årliga statliga anslaget och kostnaderna för den universitetsgemensamma förvaltningen. Medel 
fördelas till fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB) samt till vissa 
riktade ändamål och storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna fastställs.  


1.1 Regeringens styrning 
Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. Grundläggande 
bestämmelser för verksamheten vid statliga universitet och högskolor finns i högskolelagen 
(1992:1434). Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns det ett antal särskilda författningar 
som reglerar vissa områden eller vissa frågor. Därutöver ska universitet och högskolor även tillämpa ett 
omfattande allmänt regelverk för statliga myndigheter. 


Regeringen lämnar årligen en budgetproposition till riksdagen. När riksdagen beslutat om propositionen 
fastställer regeringen ett särskilt regleringsbrev för varje enskilt lärosäte. Därutöver finns fler 
regleringsbrev som påverkar och styr universitetets verksamhet. Universitetet får i sitt regleringsbrev 
två anslag, ett till utbildning och ett till forskning. Dessa medel får inte sammanblandas. Förutom vissa 
särskilda uppdrag har lärosätet rätt att disponera dessa anslag relativt fritt. För utbildningen finns dock 
regler för hur avräkning, d.v.s. hur lärosätet ska uppvisa att medlen använts till utbildning, ska gå till. 
Detta system innefattar s.k. helårsprestationer och helårsstudenter samt särskilt angivna prislappar för 
olika ämnesområden.  


1.2 Resursfördelning och styrning vid universitetet 
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 USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och UB. I resursfördelningsbeslutet 
fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningarna för de kommande två åren. Det årliga statliga anslaget 
avser till knappt hälften utbildning och till drygt hälften forskning.  
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Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, som statsanslag, externa 
bidrag och avgiftsintäkter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt ska alla kostnader 
föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter, utbildning och forskning, bedrivs. Universitetet 
införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå som i 
grunden bygger på den statliga prislappsmodellen. 


För att universitetets kärnverksamhet ska fungera krävs stödverksamhet. Denna stödverksamhet finns 
på institutions- och fakultetsnivå såväl som på universitetsgemensam nivå. Huvuddelen av kostnaderna 
avser personal, lokaler och datorsystem. Universitet och högskolor i Sverige har kommit överens om att 
redovisa kostnader för stödverksamhet enligt den s.k. SUHF-modellen. Stödverksamhetens kostnader 
på de olika nivåerna fördelas på utbildning och forskning och debiteras kärnverksamheten.  


I normalfall beslutar styrelsen om verksamhetsplanen och resursfördelningen vid sammanträdet i 
oktober, strax efter att regeringens budgetproposition har presenterats. Fakulteter och institutioner ska 
sedan bygga sina respektive budgetar på de beslut och förutsättningar som anges i verksamhetsplanen 
och resursfördelningen och ta fram underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognos. 
Totalbudgeten fastställs i normalfallet av styrelsen vid sammanträdet i februari liksom budgetunderlaget 
till regeringen, som bygger på universitetets flerårsprognoser.  


Universitetets ekonomiska flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering av verksamheten och för att uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger goda 
förutsättningar för institutioner, för fakulteter, för universitetsledningen samt för universitetsstyrelsen 
att planlägga och följa verksamheten. Regeringen lämnar numera endast planeringsförutsättningar för 
de två år som följer efter budgetåret mot tidigare tre. På motsvarande vis lämnas här endast 
planeringsförutsättningar för åren 2019 och 2020. 


Universitetets fakulteter samt universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB) och gemensam 
förvaltning ska: 


- i respektive totalbudget för 2017 inkludera förslag som innebär att universitetet uppfyller de 
krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklingsplaner,  


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


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


motsvarandes budgetarbete. 


1.3 Den strategiska planen 
Lunds universitet är ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
Den strategiska planens utgångspunkt är att en tydlig strategisk förflyttning krävs för att Lunds 
universitet ska fortsätta utvecklas som en stabil bärare och utvecklare av kunskap i en föränderlig 
omvärld samt stärka sin position som ett ledande lärosäte och en inspirerande samhällskraft. 


I den strategiska planen för 2017-2026 lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram, de presenteras i det 
följande som fetmarkerade underrubriker. Inom ramen för dessa områden finns 27 särskilt definierade 
delmål. Allt kan inte göras samtidigt, prioriteringar behöver göras och olika steg tas vid olika tidpunkter. 
I det följande lyfts ett antal delmål fram. Kopplat till vissa av dessa mål tilldelas medel i 
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resursfördelningen. Nya satsningar finansieras i huvudsak genom de nya medel som universitetet 
erhåller från staten i kommande budgetpropositioner. Varje fakultet såväl som den gemensamma 
förvaltningen behöver också aktivt förhålla sig till den strategiska planen och inkorporera dess olika mål 
i sin verksamhetsplanering och resurssättning.  


Utbildning och forskning ska vara sammanflätade 


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


Målet om hög kvalitet i all utbildning och forskning är centralt och självklart. Det är överordnat alla 
andra mål för verksamheten. Alla fakulteter och alla verksamheter har ett ansvar för att tillse att hög 
kvalitet uppnås. Universitetets utbildningar ska vara forskningsanknutna och förbereda studenterna för 
en föränderlig framtid. Utbildningens kvalitet har tidigare granskats av Universitetskanslersämbetet, 
men kvalitetssäkringsarbetet är nu ett ansvar för universitetet självt. Universitetet ska vidareutveckla sitt 
interna kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För bland 
annat detta får utbildningsnämnden (UN) resurser genom särskilda medel för utvecklingsprojekt och 
kvalitetssäkring. 


Universitetet har fler studenter än vad som kan ersättas genom det årliga statliga anslaget. Denna s.k. 
överproduktion leder till påfrestningar både för personalen och på ekonomin och kan skada kvaliteten 
inom utbildningen. Vid utgången av 2019 bör ingen fakultet ha en högre ”överproduktion” än 5 procent.  


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


En grundläggande strategi för att uppnå högsta möjliga kvalitet är att sammanfläta utbildning och 
forskning i lärandemiljöer. Arbetet med att i ökad utsträckning sammanfläta utbildning och forskning 
är prioriterat under de kommande åren. Utbildningsnämnden ska utveckla och stimulera 
sammanflätningen i lärandemiljöer. Kostnaderna för detta finansieras genom de särskilda medel som 
UN erhåller. En ny lärarenkät ska genomföras som bland annat ska belysa lärandemiljöerna.  


Samtliga fakulteter ska tillse att pedagogiska meriter i ökad utsträckning likställs med forskningsmeriter 
vid anställningar och befordringar som professor. I detta arbete har lärarförslagsnämnderna en viktig 
uppgift att fylla.  


Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna 


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


Lunds universitet har en mycket stor bredd i sin utbildning och forskning. Det ger goda möjligheter till 
ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande möten. Samtliga 
fakulteter och gemensamma förvaltningen ska aktivt underlätta för samarbeten över gränserna, vilket 
bland annat innebär att administrativa system och processer ska utformas och anpassas så att de 
stimulerar och förenklar samarbeten.  


Samarbetet mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att ytterligare 
kunna öka, inte minst för att genom nya konstellationer kunna möta de kommande samhälleliga 
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utmaningarna. En universitetsgemensam resurs skapades för detta ändamål 2017. Denna resurs får 
ökade medel 2018. 


För forskningsinfrastruktur finns en gemensam avsättning. En ny post skapas som ska gå till nationella 
forskningsinfrastruktursamarbeten. Forskningsnämnden rådger rektor i fråga om hur dessa medel ska 
fördelas.  


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


För Lunds universitet har olika former av samverkan med externa parter och organisationer alltid varit 
en självklar och naturlig del av verksamheten. Samverkanstanken går som en röd tråd i allt från gamla 
verksamheter som Botaniska trädgården och Historiska museet till uppbyggandet av Ideon och Science 
Village Scandinavia. Varje fakultet har ansvar för att vidareutveckla och underlätta samverkan. 
Samverkan ska fortsätta ha en framskjuten position och vara ett prioriterat område. Universitetets 
kulturråd, samverkansråd och näringslivsforum ska fortsätta stimulera och utveckla olika former av 
samverkan. 


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


Vårt samhälle står inför svåra och komplexa utmaningar. Vi lever i en turbulent värld där länder är allt 
mer ömsesidigt beroende av varandra, där hastigheten i olika förändringar är snabbare än kanske 
någonsin förr, där den snabbt växande mängden information gör det allt svårare att överblicka, sortera 
och göra riktiga prioriteringar. Utmaningarna handlar om vår miljö, om globaliseringen, om demokrati, 
om hållbar utveckling och om vår hälsa. Det handlar om att belysa och förebygga ökade spänningar och 
fördjupade klyftor mellan länder och grupper av människor.  


I förhållande till dessa stora utmaningar har universitetet en viktig och central roll i att överblicka, ställa 
de rätta frågorna och söka svaren. Detta ställer inte minst krav på ny, forskningsbaserad kunskap inriktad 
på hållbara lösningar. Bidrag till lösningarna finns inte minst i ämnes- och disciplinövergripande möten. 
Samtliga fakulteter har ett stort ansvar att tillse att dessa stora frågor och samhällsutmaningar också på 
ett rimligt sätt blir en integrerad del av forskningen och undervisningen. Lunds universitet har ett ansvar 
att tillgängliggöra och sammanställa relevant forskning så att den kan komma beslutsfattare till del. 
Universitetets gemensamma finansiering av Hållbarhetsforum är ett exempel på detta. Denna 
finansiering fortsätter genom ett särskilt uppdrag. 


En ny fakultetsövergripande satsning, för att möta de framtida utmaningarna, blir inrättandet av LU 
Futura. LU Futura ska bli en sammanhållande plattform för framtidsfrågor där universitetets bredd inom 
utbildning och forskning används. LU Futura ska samla, syntetisera och integrera den kunskap som 
genereras vid Lunds universitet.  Målet med LU Futura är att Lunds universitet ska identifieras som en 
motor för formuleringen av samhällsrelevanta frågeställningar samt bidra med relevanta beslutsunderlag 
och sammanställningar i aktuella samtidsfrågor och därmed bidra till samhällsutvecklingen. Projektet 
ska involvera samtliga fakulteter och inkludera forskning såväl som utbildning. Detta projekt placeras 
vid Pufendorinstitutet och erhåller 3 mnkr per år under tre år som grundfinansiering. Projektet ska 
avslutas med en större internationell konferens och därefter utvärderas.  


• Universitetet ska vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället, samhällsdebatten och 
kulturlivet. I detta ingår att synliggöra verksamheten. 
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Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta etablerade sanningar och aktivt 
delta i samhällsdebatten. Universitetet har bland annat en mycket viktig roll i att möta den tilltagande 
kunskapsresistensen och spridningen av falska och bristfälligt underbyggda nyheter. Lunds universitet 
är, som första universitet utanför Storbritannien, med i den engelskspråkiga versionen av The 
Conversation. The Conversation är en internationell nyhetsplattform där forskningsbaserade nyheter 
publiceras som är fria att använda för alla journalister och intresserad allmänhet. Samtliga fakulteter ska 
stimulera sina lärare och forskare att delta i samhällsdebatten och publicera sig, exempelvis genom The 
Conversation. 


Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter 


• Universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i 
tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21. 


Lunds universitet ska vara ett internationellt lärosäte. Universitetet ska bidra till att människor oavsett 
bakgrund kan mötas och utbildas tillsammans för att ta sig an de globala utmaningarna vår värld står 
inför. Internationellt samarbete inom all forskning ska vara en utgångspunkt. Universitetet ska fortsätta 
att söka och identifiera långsiktiga värdeskapande samarbeten med andra universitet runt om i världen.  


En Afrikastrategi har tagits fram och beslutats. Utgångspunkten är att universitetet ska stärka sina 
samarbeten med afrikanska universitet. Strategin pekar ut vissa lärosäten och hur definierade 
samarbetsprojekt kan utvecklas. En liknande strategi för Asien har tagits fram. Internationella rådet 
ansvarar för att detta arbete fortskrider och utvecklas.  


Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största 
satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Inom ramen för 
detta program byggs olika former av samarbeten och partnerskap upp. Att söka pengar i detta 
ramprogram är mer komplicerat än tidigare, inte minst på grund av att många olika parter är involverade 
i samma projekt. För att underlätta för universitetets forskare att framgångsrikt kunna söka och hantera 
medel inom ramprogrammet, såväl som från amerikanska finansiärer får sektionen Forskning, 
samverkan och innovation ett ökat anslag.  


Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer 


• Det kollegiala ledarskapet ska utvecklas för att stärka det kritiska samtalet och nå målen.  
• Ledare och chefer på alla nivåer ska ha rätt kompetens och förmåga att prioritera, leda och 


genomföra förändringar som utvecklar verksamheten och dess kvalitet samt ha tillgång till ett 
ändamålsenligt administrativt stöd. 


Vid universitetet tillämpas olika principer för styrning samtidigt – den kollegiala processen av 
kunskapsdriven utveckling, den regelbaserade styrningen som följer av myndighetsansvaret samt den 
managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och uppföljning. Både enskilda ledare och 
ledamöter i beslutande organ verkar inom och genom dessa styrformer. För att utveckla det kollegiala 
ledarskapet krävs ökad förståelse för det sammanhang som nutidens ledarskap inom akademin verkar i. 
Initiativkraften hos den akademiska professionen ska uppmuntras, samtidigt som universitetet på ett 
fullgott sätt ska uppfylla de krav som ställs på myndigheter under regeringen. Ledarskapsutbildning vid 
Lunds universitet ska på ett tydligt sätt belysa de akademiska värdena och det kollegiala ledarskapets 
förutsättningar. 
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Samtliga fakulteter har ett ansvar att stärka och utveckla ledarskapet. Ledarskapsutbildningar och 
ledningsgruppsutveckling på fakultets- och institutionsnivå kommer att vara en fortsatt prioriterad fråga 
och även 2018 bli föremål för särskild finansiering genom de strategiska forskningsmedlen som finns 
för riktade ändamål.  


Under 2017 har en intervjustudie genomförts riktad till prefekter vid fakulteterna. I fokus för studien 
stod hur prefekterna upplever de administrativa uppgifterna och det administrativa stödet. Det framgår 
av studien att många prefekter saknar önskat stöd inte minst inom HR-området, vilket inkluderar allt 
från anställningar och arbetsmiljöfrågor till rehabilitering och uppsägningar. Som ett led i att stärka den 
gemensamma förvaltningens möjlighet att ge efterfrågad service till fakulteterna ska sektionen Personal 
utöka sin arbetsrättsliga kompetens. Samtliga fakulteter har ett ansvar för att tillse att alla prefekter får 
den utbildning och det stöd de behöver även i närmiljön. 


Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer 


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


Det högskolepedagogiska arbetet behöver ges goda möjligheter att utvecklas ytterligare. Inte minst 
gäller det digitala lärandet, som rymmer stora pedagogiska möjligheter. Inom universitetet finns 
fakulteter som arbetat mycket med detta, men arbetet behöver ges möjligheter att komma alla studenter 
och lärare tillgodo. Att ytterligare utveckla det digitala lärandet är prioriterat. Samtliga fakulteter har ett 
ansvar för att fortsätta utveckla digitalt lärande. Samtidigt behöver detta arbete även hållas ihop centralt 
så att inte olika system och allt för många olika lösningar växer fram.  


Utbildningsnämnden får medel och ansvar för det sammanhållande arbetet med pedagogisk utveckling 
och digitalt lärande. I detta arbete ska de medel användas som tilldelas utbildningsnämnden under 2018. 
Därutöver kan nya satsningar göras för att tillse att universitetets lärare får den pedagogiska kompetens 
som digitalt lärande förutsätter. Särskilda satsningar på gemensamma dataprogram, digitala plattformar, 
inspelningsfaciliteter såväl som expertstöd och systemstöd ska utvecklas och erhålla medel under de 
kommande åren. 


En god studiemiljö innebär att studenterna kan få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna fullfölja 
sina studier. Behovet av stöd har ökat påtagligt de senaste åren. Fler studenter med svenska som 
andraspråk och fler internationella studenter kräver nya och utökade stödinsatser. Stöd till studenter med 
olika typer av särskilda behov har ökat och studenternas psykiska ohälsa har ökat. Sammantaget innebär 
detta att det centrala studiestödet vid sektionen Student och utbildning får utökade resurser. 


• Tydliga karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med rekryteringar. 


Karriärvägarna vid universitetet ska bli mer sammanhållna. Det ska i ökad utsträckning finnas en 
tydlighet och förutsägbarhet för enskilda medarbetare i karriärplaneringen. Fakulteterna har det 
huvudsakliga ansvaret för att definiera och bygga upp tydliggjorda karriärvägar.  


En utredning och översyn kommer att göras för att undersöka och främja möjligheterna till tydliga 
anställnings- och karriärvägar vid universitetet.   


• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra 
likabehandling för både studenter och medarbetare. 
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Universitetet ska erbjuda en öppen och kreativ arbetsmiljö. Medinflytande och högt i tak är viktiga 
förutsättningar för en god arbetsmiljö. De kan inte tas för givna utan måste vara föremål för kontinuerlig 
uppmärksamhet och kontinuerligt utvecklingsarbete. Trygghet och tillit på jobbet är grundläggande. Att 
öka jämställdheten och förbättra likabehandling är centrala faktorer för att få en bättre arbetsmiljö och 
bibehålla en hög kvalitet i verksamheten. 


Universitetet har beslutat om en plan för jämställdhetsintegrering som beskriver hur jämställdhet ska 
integreras och bli en del av lärosätets verksamhet. Universitetet avser fortsätta arbeta med att öka 
andelen anställda av underrepresenterat kön i alla anställningskategorier, med ett fortsatt fokus på 
gruppen professorer, samt med att rekryteringen av studenter och studenters deltagande i verksamheten 
ska vara jämställd och fri från diskriminering. Samtliga fakulteter ska aktivt och målmedvetet stimulera 
denna utveckling och lärarförslagsnämndernas arbete ska särskilt uppmärksammas.  


Universitetet ska fortsätta arbetet med implementeringen av ett nytt systematiskt arbetsmiljöarbete för 
både studenter och anställda, för att på ett heltäckande sätt säkerställa god arbetsmiljö vid Lunds 
universitet. I detta ingår ett utökat stöd till hanteringen av studenternas arbetsmiljöarbete för att kunna 
möta de behov som studenterna och fakulteterna har. 


Ett välutvecklat studentinflytande ska utmärka besluts- och beredningsprocesser vid Lunds universitet. 
Fakulteterna har ett ansvar att säkerställa detta på fakultets- och institutionsnivån. 


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


Ett rådgivande kulturråd är inrättat för att stimulera och stärka kulturlivet samt konstnärliga och 
kulturella verksamheter inom universitetet. Det interna nätverket Kulturforum-LU har samtidigt bildats 
för att stärka samarbetet mellan framför allt LUKOM, K och HT. En strategi för kultursamverkan arbetas 
fram.  


Universitetet har sedan lång tid tillbaka ansvar för museer och olika former av publik kulturell 
verksamhet. Inom ramen för detta har universitetet, genom Historiska museet, ansvar för arkeologiska 
fynd i södra Sverige. Uppdraget är sedan tidigare underfinansierat, men ska enligt regeringen kunna 
finansieras genom de nya forskningsresurser som kommer universitetet till del de kommande åren. 
Historiska museet får därmed ökade resurser från 2018 för arbetet med omhändertagande av 
arkeologiska fynd.  


Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt 


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


För att bedriva ledande forskning behövs både strategiska forskningssatsningar och strategiska 
forskningsanläggningar. Det nationella MAX IV-laboratoriet är en kraftfull synkrotronljuskälla och 
Sveriges största forskningsanläggning, European Spallation Source (ESS), blir en spallationskälla för 
neutronstrålning. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till ett 
världsledande centrum inom flera forskningsfält. MAX IV är en prioriterad satsning för universitetet 
som också inkluderar utbildningen genom målet att två procent av stråltiden vid anläggningen ska 
avsättas till utbildningsanvändare. En strategi för Lunds universitets nyttiggörande av MAX IV och ESS 
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är framtagen. Varje fakultet ges i uppdrag att presentera hur utbildning och forskning skulle kunna 
vidareutvecklas för att utnyttja möjligheterna med MAX IV och ESS.  


LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) är en universitetsövergripande 
plattform som har inrättats för att stärka neutron- och röntgenbaserad forskning. LINXS ska fungera 
som en katalysator för gränsöverskridande forskningssamarbeten, såväl inom universitetet som med 
andra forskningsintensiva lärosäten och institut. Naturvetenskapliga fakulteten ska säkerställa att 
LINXS arbete ges organisatoriska förutsättningar till god utveckling. 


LUNBISS (Lund University Network for Big Science and Society) ska bli ett fakultetsövergripande 
nätverk, med EHL som central nod. Ambitionen med detta nätverk är att utvecklas till en globalt ledande 
aktör inom det multidisciplinära samhällsvetenskapliga studiet av stora forskningsanläggningar och 
omgivande samhälle. Nätverket erhåller medel för 2018 och framöver. 


• Universitetet ska vara en nod för nationella och internationella samarbeten och samverkan med 
offentlig sektor och näringsliv kring MAX IV och ESS samt vara en drivande kraft i 
utvecklingen av Science Village Scandinavia. 


Mellan och omkring de två forskningsanläggningarna byggs nu ett helt nytt område upp – Science 
Village Scandinavia (SVS). Detta område ska bli ett kompetenskluster med global attraktionskraft där 
universitet, forskare och företag kan mötas för att tillsammans formulera och lösa problem. En särskild 
arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att ta fram en handlingsplan för universitetets etablering av 
verksamhet vid SVS. Handlingsplanen ska inkludera en vision för Lunds universitets samlade etablering 
vid SVS och ska belysa utvecklingspotentialen inom både forskning, utbildning och samverkan med 
näringslivet. Arbetet med att utveckla SVS är ett prioriterat område och berörda fakulteter ska aktivt 
förhålla sig till frågan och uppbyggandet av området. 


1.4 Risker och omvärldsanalys 
Universitetets riskvärdering baseras på värderingar som genomförts av fakulteterna, USV, LUKOM, 
UB, MAX IV samt av den gemensamma förvaltningen. Universitetsstyrelsen fastställde riskvärderingen 
för 2016 på sitt decembermöte. Det fanns 23 olika allmänna risker kopplade till fakulteterna, varav en 
var så kallad rödmarkerad risk. Det senare innebär att risken ses som både sannolik och allvarlig. 
Därutöver fanns även fyra prioriterade risker kopplade till förvaltningen.  


Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Detta utskott ska delta i beredningen av 
universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande riskvärdering, bereda universitetsstyrelsens 
beslut om bedömning av den interna styrningen och kontrollen vid universitetet samt öka förståelsen 
och medvetenheten i universitetsstyrelsen för de övergripande risker som universitetet exponeras för 
eller förväntas exponeras för. Riskutskottet håller även samman arbetet med en årlig omvärldsanalys. 
Förutom universitetsstyrelsens ordförande, tillika riskutskottets ordförande, ingår fyra ledamöter från 
universitetsstyrelsen samt rektor och planeringschef i riskutskottet.  


Riskutskottet har särskilt lyft fram en risk som identifierats av fakulteterna - Risk för minskad kvalitet, 
färre ämnen, ökad likriktning och ökad stress på grund av urgröpning av utbildningsanslaget. Denna 
risk utgör den så kallade röda risken och bedöms av samtliga fakulteter som allvarlig till mycket 
allvarlig.  
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Urgröpningen av anslaget orsakas av att den årliga pris- och löneuppräkningen inte motsvarar de 
faktiska kostnadsökningarna bland annat för att uppräkningen innehåller ett effektiviseringsavdrag. 
Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och allt 
mer komplexa. Det är i det långa loppet omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe 
samma utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad konkurrens på 
en global utbildningsmarknad. Lunds universitet har under lång tid och med kraft understrukit behovet 
av att regeringen genomför en påtaglig upprustning av per capitaersättningen till all högre utbildning.  


Denna risk är en realitet, snarare än något som riskerar att inträffa. Riskbedömningen handlar därmed 
framför allt om hur verksamheten kan bemöta och förhålla sig till rådande förutsättningar. En viktig 
åtgärd i att möta denna risk långsiktigt är att satsa på och bygga ut det digitala lärandet, vilket 
presenterats tidigare i verksamhetsplanen. Initialt är en sådan insats kostnadsdrivande, men den ska ses 
som en nödvändig investering för att kunna upprätthålla en god och konkurrenskraftig kvalitet i 
utbildningarna. En central insats är att följa och påverka den utredning som regeringen har initierat och 
som bland annat har i uppdrag att föreslå ett nytt resurstilldelningssystem.   


En omvärldsanalys presenterades och diskuterades på universitetsstyrelsens decembermöte 2016. I 
omvärldsanalysen lyftes fem särskilda utmaningar fram:  


- Universitetens roll som forskningsutförare och kunskapsförmedlare samt den tilltagande 
faktaresistensen.  


- Universitetets anseende och förtroende har en central roll i förhållande till förmågan att 
attrahera studenter och lärare såväl som övriga samhällets syn på lärosätet.   


- En snabbt digitaliserad värld kräver att universitetet kan dra nytta av alla de möjligheter som 
den teknologiska utvecklingen erbjuder.  


- Universitetet står inför nya utmaningar i att kunna ta emot och integrera alla dem som kommer 
till Sverige. 


- Universitetet behöver ständigt förändras och utvecklas för att kunna möta arbetsmarknadens 
behov och den växande matchningsproblematiken. 


Dessa särskilda utmaningar är till många delar välbekanta i universitetets olika verksamheter. 
Riskutskottet vill särskilt lyfta fram universitetets viktiga roll som kunskapsförmedlare och motkraft när 
”alternativa fakta” och faktaresistens blir allt mer utbrett i samhället och bland politiska ledare. Flera av 
de valda delmålen i den strategiska planen berör och bemöter denna utmaning. 


Riskutskottet lyfter även fram vikten av regelefterlevnad och risken att lagar, förordningar och interna 
regelverk inte följs. Detta blir, tillsammans med 17 andra definierade risker, en allmän risk som samtliga 
fakulteter ska förhålla sig till och bedöma. Universitetets internrevision har lyft fram att universitetet 
inte systematiskt arbetar med att förebygga risk för oegentligheter.  Risken för och arbetet med 
oegentligheter ska särskilt lyftas fram inom ramen för risken om regelefterlevnad.  


Riskutskottet lyfter avslutningsvis fram det växande myndighetskapitalet som en betydande risk som 
universitetet i ökad utsträckning måste förhålla sig till och arbeta med. Riksrevisionen har beslutat att 
genomföra en granskning av sektorns myndighetskapital under 2017. Universitetet måste kunna visa att 
tilldelade statliga medlen används på bästa tänkbara sätt.  
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1.5 Myndighetskapitalet 
Myndighetskapitalets storlek har diskuterats till och från under de senaste decennierna, både nationellt 
och vid Lunds universitet. Statsanslagen har ökat påtagligt då de senaste forskningspolitiska 
propositionerna (2004, 2008 och 2012) varit ekonomiskt gynnsamma för universiteten. Vid ingången 
till 2017 finns ett samlat myndighetskapital om drygt 12 miljarder kronor för hela universitets- och 
högskolesektorn. Vid Lunds universitet fanns vid utgången av 2016 knappt 1,5 miljarder kronor i 
myndighetskapital. 


Utgångspunkten för den statliga finansieringen är att myndigheterna får ett årligt anslag som ska täcka 
kostnaderna för myndighetens verksamhet. De statliga medlen ska användas effektivt och till de 
ändamål som är utpekade för myndigheten. Anslaget ska användas under verksamhetsåret och i 
normalfallet ska det varken bli överskott eller underskott. Att skapa myndighetskapital är dock tillåtet 
och det finns inte några universitets- och högskolegemensamma regler som anger tillåtna eller lämpliga 
nivåer. 


Ett myndighetskapital är såväl en tillgång som en riskfaktor. Myndighetskapitalet är en tillgång som ger 
stabilitet och långsiktighet. Ett kapital kan användas till strategiska satsningar kopplade till infrastruktur 
och lokaler. Ett myndighetskapital ger en viss trygghet för forskare och forskargrupper då beroendet av 
externa medel blivit allt större. Samtidigt finns en risk att universitetet får svårare att kunna utverka nya 
medel från staten, men även från externa bidragsgivare, med hänvisning till att lärosätet självt kan 
finansiera sina planerade projekt genom sitt kapital. Universitetet strävar efter en funktionell balans och 
en väl avvägd kapitaltillgång. 


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 för fakulteterna 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. Måltalet beräknas genom att myndighetskapitalet sätts i 
relation till verksamhetens kostnader. Utfallet av måltalet för 2016 var 18 procent. 


Rektor har beslutat att samma måltal på 15 procent ska gälla för samtliga fakulteter. Om en fakultet 
ligger över måltalet vid utgången av 2018 kommer en del av myndighetskapitalet att lyftas av till en 
universitetsgemensam fond där resurserna ska användas för gemensamma strategiska satsningar. Den 
del som lyfts av motsvarar 10 procent av det belopp som överstiger måltalet. Denna avlyftning kommer 
att genomföras under 2019. 


Vilket eventuellt måltal som ska gälla 2019 och därefter är inte definierat. Den övergripande 
utgångspunkten är att de medel som universitetet erhåller, både de direkta statsanslagen såväl som de 
externa bidragen, ska användas effektivt. Ett visst mått av kapital behövs, inte minst då finansieringen 
till forskningen blivit allt mer beroende av externa bidrag som fluktuerar och är svåra att planera och 
prognostisera. Ett nytt måltal för 2019 och de efterföljande åren kommer att presenteras senast i 
verksamhetsplanen för 2019. Fakulteterna ska förbereda sig på ett måltal som understiger 15 procent. 
En möjlig modell är att måltalet sänks med en procentenhet per år tills ett nytt och mer långsiktigt måltal 
uppnåtts.  


Vid universitetet ligger huvuddelen av myndighetskapitalet på institutionsnivå och hos enskilda forskare 
eller forskargrupper. Det är prefekterna som ansvarar för detta kapital. Det finns kapital på sammanlagt 
cirka 17 000 olika aktiviteter. En aktivitet är den lägsta redovisningsenheten som finns vid lärosätet och 
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kan användas relativt fritt. Cirka en tredjedel av dessa aktiviteter hade vid utgången av 2016 ett 
myndighetskapital i intervallet - 10 till + 10 tkr. Under 2016 bokfördes inga transaktioner på cirka 5 000 
av aktiviteterna. Den utgående balansen på dessa orörda aktiviteter var drygt 1 miljard kronor*. Det går 
därmed att konkludera att en betydande del av de aktiviteter som bär kapital innehåller relativt små 
belopp samt att åtskilliga av aktiviteterna, flera med betydande belopp, inte har rörts på minst ett år.  


Under 2017 har rektor beslutat att inleda en genomlysning och ”uppstädning” bland alla de aktiviteter 
som bär myndighetskapital. De aktiviteter som haft kapital som inte rörts under 2015 och 2016 ska 
identifieras och aktiviteter som inte är kopplade till en pågående och definierad verksamhet ska i 
möjligaste mån regleras och samlas ihop i en större aktivitet. Berörd prefekt ska aktivt förhålla sig till 
och besluta om myndighetskapitalet ska ligga kvar som tidigare eller flyttas till annan aktivitet.  


Den enskilt största kostnaden vid universitetet är personalkostnader. Av universitetets kostnader utgör 
över 60 procent personalkostnader. Den näst största kostnaden är för lokaler och utgjorde drygt 12 
procent 2016.  Av tidigare utredningar och erhållen information framgår att myndighetskapitalet framför 
allt skapas för att möta risker kopplade till personal samt för framtida lokalinvesteringar. Universitetet 
kommer därför under 2017 att genomföra två utredningar som på olika sätt är relaterade till dessa två 
områden. 


En utredning kommer att granska rådande personal- och rekryteringsstruktur och kan föreslå åtgärder 
för att skapa funktionella och transparanta karriärvägar. I detta ingår att belysa hur ökad trygghet och 
förutsägbarhet kan uppnås i ett system som allt mer blir beroende av externa medel. En annan utredning 
kommer att granska hur universitetets lokalplanering, lokalbeslut och finansiering ser ut samt föreslå 
hur detta kan förändras och utvecklas framöver. Målsättningen är att skapa en mer sammanhållen 
struktur för omhändertagandet och utvecklandet av universitetets lokaler.  


Universitetet ska, utöver beskrivna insatser och utredningar ovan, fortsätta granska och följa 
utvecklingen av myndighetskapitalet. Det kan innebära fler utredningar såväl som fler insatser för att på 
olika sätt få kapitalet omsatt i verksamhet i ökad utsträckning. Riksrevisionens rapport om sektorns 
myndighetskapital såväl som regeringens eventuella signaler och beslut ska noggrant följas. Samtidigt 
kan myndighetskapitalet möjliggöra investeringar som på olika sätt höjer kvaliteten i verksamheten. 
Rätt använt är därmed kapitalet en tillgång som kan användas som ett verktyg för att skapa de 
förändringar, förbättringar och den förflyttning som lyfts fram i den strategiska planen.  


 


 


 


 


 


 


                                                           


* Uppgifterna är hämtade från en rapport om myndighetskapitalet som genomförts av f.d. ekonomidirektör Lise 
Bröndum under vintern/våren 2017. 
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2. Resursfördelning för 2018  
I resursfördelningen fördelas det årliga statliga anslaget. Universitetet erhåller för 2018 2 067 mnkr i 
anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2 193 mnkr i anslag till forskning och 
utbildning på forskarnivå. Anslaget till forskning inkluderar medel till de strategiska 
forskningsområdena (SFO) varav en del förs vidare till andra lärosäten. Därutöver erhåller universitetet 
ALF-medel för kostnader kopplade till samarbeten med regionen samt särskilda medel för specificerade 
ändamål. Universitetet får också medel enligt ett särskilt anslag för att bedriva kompletterande 
utbildningar och till Innovationskontor Syd. 


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


Enligt resursfördelning för 2018 fördelas 46 procent av tillgängliga medel direkt till fakulteterna för 
utbildning och 43 procent fördelas direkt till fakulteterna för forskning. Resterande 11 procent går till 
USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV samt till strategiska forskningsområden för vidarefördelning och 
till avsättningar för riktade ändamål. 


De anslagsmedel som går direkt till fakulteterna fördelas enligt figur 1. 


Figur 1 Anslagsmedel till fakulteterna enligt resursfördelning 2018 


 
 


Allmänna förutsättningar 
Varje år räknas de statliga anslagen från regeringen upp med den statliga pris- och löneomräkning (plo) 
som fastställs av Ekonomistyrningsverket. Omräkningen följer en särskild formel som bygger på 
utvecklingen i den privata sektorn och som också innehåller ett produktivitetsavdrag. Det betyder att 
alla lärosäten förväntas bli effektivare varje år genom en produktivitetsökning men innebär i realiteten 
en urholkning av anslagen. Pris- och löneomräkningen för 2018 är 1,84 procent. 


Lönekostnadspåslaget vid universitetet 2018 är 50,04 procent. Om väsentliga ändringar av de ingående 
avgifterna sker under året, beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget.  
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Vissa åtaganden inom utbildningen på grund- och avancerad nivå är gemensamma och finansieras 
genom ett procentuellt avdrag från fakulteternas tilldelning. Exempel på sådana åtaganden är 
finansieringen av LUKOM, studentbostäder till internationella studenter och avsättning till den 
gemensamma lokalfonden. För 2018 sker en reducering av fakulteternas tilldelning med 3,5 procent.   


Universitetet är skyldigt att placera överskottslikviditet på räntekonto hos Riksgälden, och positiva 
räntenetton har tidigare disponerats i resursfördelningen. Sedan februari 2015 har reporäntan, som styr 
Riksgäldens räntesats, varit negativ och universitetet har belastats med räntekostnader för 
överlikviditeten. I resursfördelningen för 2018 beräknas disponibelt räntenetto vara negativt med drygt 
10 mnkr. Detta underskott kvarstår till 2019. 


Universitetet tillämpar den så kallade SUHF-modellen vid redovisning av indirekta kostnader, se vidare 
under avsnitt 2.4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet.  


2.1 Medel och prioriteringar för ändamål som är gemensamma för utbildning 
och forskning  
I detta avsnitt redogörs för de medel och prioriteringar som omfattar gemensamma ändamål för 
utbildnings- och forskningsverksamhet. Ändamålen är både av universitetsgemensam karaktär och 
riktade till viss fakultet. 
 
Lokaler 


Enligt Lokalplanen för 2014-2016 genomgår universitetet en fysisk expansion med många genomförda 
och planerade byggnationer. Flera fakulteter står inför betydande byggnationer. Huvudprincipen för 
finansiering av lokaler vid universitetet är att samtliga lokalkostnader för nya projekt faller på respektive 
brukare och ska rymmas inom tillgängliga medel hos respektive fakultet. 


En universitetsgemensam lokalfond med årliga avsättningar beslutades i resursfördelningen för 2014, 
och för år 2018 och framåt avsätts årligen totalt 25 mnkr varav 8,5 mnkr från utbildningsmedel och 16,5 
mnkr från forskningsmedel. Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade 
hyreskostnaderna för särskilda projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och 
projekteringskostnader som inte kan bäras av annan verksamhet. Universitetsstyrelsen har tidigare 
beslutat att lokalfonden ska användas i samband med byggprojekt för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(projekt Paradis), Konstnärliga fakulteten (ny musikhögskola) och Ekonomihögskolan (EC 4).  


Kungshuset ska renoveras och inredas med bland annat besökscentrum, presentation av universitetets 
forskning, studieplatser och undervisnings- och konferenslokaler. Renoveringen beräknas vara färdig i 
mitten av 2019 och då kommer Kungshuset att generera en högre hyra. I resursfördelningen för 2018 
finns avsatt 1 mnkr för uppstart av verksamhet kopplad till huset, finansierad av 300 tkr från 
utbildningsanslaget och 700 tkr från forskningsanslaget. I planeringsförutsättningarna för 2019 ökar 
avsättningen till 3 mnkr (varav 1 mnkr från utbildningsanslaget och 2 mnkr från forskningsanslaget) och 
för 2020 och framåt till 4 mnkr (varav 1,3 mnkr från utbildningsanslaget och 2,7 mnkr från 
forskningsanslaget) för att finansiera ökade hyreskostnader.  


Studentinflytande och studentliv  


I samband med kårobligatoriets avskaffande 2010 utarbetade och beslutade universitetet om den 
nuvarande modellen för stöd till studentinflytande och studiesociala verksamheter. Ett utvecklat och väl 
fungerande studentinflytande är en betydelsefull del av kvalitetsarbetet vid universitetet. Regeringen 







 


 


 17 


avsätter årligen ett statsbidrag till Lunds universitet för stöd till studentinflytande. Universitetet avsätter 
därutöver ett finansiellt stöd till studentinflytande inom ramen för anslaget. Totalt avsätts 11 262 tkr 
som stöd till studentinflytande 2018, varav 8 012 tkr är stöd från universitet och 3 250 tkr är statsbidrag. 
Av universitetets avsättning finansieras 6 947 tkr av utbildningsmedel och 1 065 tkr av forskningsmedel. 
Se även figur 2. 


Avsatta medel för studentinflytande och studiesocial verksamhet föregås av dialog med Lunds 
universitets studentkårer. Nuvarande överenskommelse gäller under perioden 2016-07-01 till och med 
2019-06-30. Studenterna vid Lunds universitet är organiserade i nio godkända studentkårer. Lunds 
universitets studentkårer (LUS) utgör en gemensam plattform för godkända studentkårer vid 
universitetet. Kårstödet fördelas årligen till studentkårer med godkänd kårstatus under perioden. Det 
generella stödet till samtliga nationer avser icke alkoholrelaterade studiesociala verksamheter. 
Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter och helårsdoktorander.  


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


Figur 2 Stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet  


 


 


 


Generella stöd (tkr) utbildning forskning
Till kårer Corpus Medicum 622


Humanistiska och teologiska studentkåren 887
Juridiska föreningen 401
Lundaekonomernas studentkår 812
Lunds doktorandkår 251
Lunds naturvetarkår 395
Samhällsvetarkåren 1 323
Studentkåren konstnärliga fakulteten 138
Teknologkåren vid LTH 1 443 114


Till nationer Kuratorskollegiet 670
Summa generella stöd 6 691 365


Riktade stöd (tkr) utbildning forskning
Till LUS BoPoolen 250


studentombud 700
tidningen Lundagård 1 200
alkoholutbildningar för studentaktiva 241
profilkläder SFS fullmäktige 15


Till Doktorandkåren doktorandombud 700
Till Lunds kommun studentsamordnare 400
Till Akademiska föreningen studentlund 200


studentpaket 40
studieplatser AF borgen 250
studentinfo 180
projektfond 30


Summa riktade stöd 3 506 700


Totalt stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet 10 197 1 065
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Pliktexemplar 


Lunds universitet har tillsammans med Kungliga biblioteket ett bevarandeuppdrag gällande tryckt 
material som ges ut för spridning i Sverige enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392). 
Utöver bevarandeuppdraget ska universitetet också svara för fjärrlånehantering till låntagare i Sverige 
och utomlands och för lokal utlåning. Uppdraget utförs av Universitetsbiblioteket som för 2018 tilldelas 
6 605 tkr av utbildningsmedel och 20 926 tkr av forskningsmedel för ändamålet.  
 
Medel till fakultetsövergripande nämnder 


Vid universitetet finns fakultetsövergripande nämnder – utbildningsnämnden, forskarutbildnings-
nämnden och forskningsnämnden. Dessa får vardera 100 tkr för att finansiera omkostnader som resor, 
boende, föreläsare, köp av tjänster och dylikt. Utbildningsnämnden tilldelas medel från utbildningen 
och de två andra nämnderna får medel via forskningen. Därutöver tilldelas nämnden för oredlighet 100 
tkr via forskningen. 


ALF-medel  


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


För år 2018 erhåller Lunds universitet 446 mnkr i ALF-medel som tilldelas direkt till Medicinska 
fakulteten och redovisas alltså inte i bilaga 1 och 2. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom 
läkarutbildningen för högst 1 271 helårsstudenter, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten 
förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsförlagda utbildningen av läkare. ALF-medel 
till forskning och forskarutbildning prioriteras av universitetet i samarbete med Region Skåne. 


Ändrad organisationstillhörighet för verksamheter inom USV 


Centrum för Mellanösternstudiers (CMÖ) organisatoriska placering ändras från 2018-01-01 från USV 
till Samhällsvetenskapliga fakulteten som erhåller en permanent förstärkning på 1 200 tkr av 
forskningsanslaget riktat till CMÖ. De temporära forskningsmedel på 1 800 tkr som tilldelats USV, 
riktat till SASNET, sedan 2013 tilldelas från 2018 permanent till S för fortsatt verksamhet vid SASNET. 
Ytterligare forskningsmedel som överförs från USV till S är 915 tkr som tilldelats SASNET och 4 750 
tkr som tilldelats CMÖ. Medel som avser det strategiska forskningsområdet Politiskt viktiga regioner 
tilldelas från 2018 till S. Inom utbildningen överförs 2 480 tkr varav 42 tkr utgörs av den tillfälliga 
kvalitetsförstärkning som regeringen utlovat till och med 2020 samt 64 tkr i internationaliseringsmedel. 


Centrum för preventiv livsmedelsforskning inom USV upphör 2017-12-31 i enlighet med 
inrättandebeslutet, och överflyttning görs av verksamheten till institution inom LTH. 340 tkr av USV:s 
medel till forskning överförs därför till LTH. Därutöver erhåller LTH en permanent förstärkning av 
forskningsanslaget med 1 mnkr samt en tillfällig förstärkning inom forskningen för utveckling av 
livsmedelsområdet med 1 mnkr årligen 2018-2020. 
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Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) byter från 2018-
01-01 organisatorisk placering från USV till LTH. Verksamheten kommer fortsättningsvis bedrivas i 
samarbete med personal vid EHL och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Från USVs medel till forskning 
överförs 1 mnkr till LTH att disponera av CIRCLEs styrelse tillsammans med 1 mnkr i permanent 
förstärkning. Ytterligare 3 360 tkr av USVs medel till forskning omfördelas till LTH med 1,66 mnkr, 
till EHL med 1,0 mnkr och till S med 0,7 mnkr.  


Trafikflyghögskolan (TFHS) organisatoriska hemvist flyttades 2009 från USV till LTH medan 
bokföring och ekonomiskt resultatansvar överflyttades först 2017. Beslutet innehöll också en 
förstärkning från och med 2018 till LTH riktat till TFHS om 15 helårsstudenter motsvarande 1 503 tkr 
(naturvetenskaplig/teknisk prislapp) och om 1 mnkr i permanent forskningsanslag. 1 060 tkr av USVs 
utbildningsanslag (varav 11 tkr utgörs av den tillfälliga kvalitetsförstärkning som regeringen utlovat till 
och med 2020) överförs till LTH. 


Arbetsmiljöhögskolan fick 2017 en ny organisatorisk placering inom LTH utan att medel flyttades från 
USV. 2018 överförs därför de medel till forskning på 530 tkr som tidigare tilldelades 
Arbetsmiljöhögskolan från USV till LTH. 


Övrigt 


Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och för universitetets särskilda 
verksamheter (USV) får sedan 2013 medel för att bland annat stimulera samverkan och attrahera extern 
finansiering. LUKOM-styrelsen får 0,5 mnkr från utbildningsanslaget och 0,5 mnkr från 
forskningsanslaget plus uppräkning för plo. USV-styrelsen får 1 mnkr från utbildningsanslaget och 1 
mnkr från forskningsanslaget plus uppräkning för plo. Fördelningen av dessa medel till USV-styrelsen 
upphör från och med 2019 eftersom flertalet centrumbildningar då har fått ny organisatorisk placering. 


Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr plus uppräkning för plo 
varav 1,2 mnkr finansieras av utbildningsanslaget och resterande 600 tkr finansieras från 
forskningsanslaget. 
 
Humanistiska och Teologiska fakulteterna har i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i 
Bokmässan i Göteborg och tilldelas totalt 200 tkr med lika fördelning från utbildning respektive 
forskning.  


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


Den tidigare avdelningen CED (Center for Educational Development) flyttade 2016 från sektionen 
Personal till HT. Namnat ändrades till AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) och 
verksamheten tilldelades 9,8 mnkr varav 7,8 mnkr till utbildning och 2,0 mnkr till forskning.  


2.2 Utbildning 
I detta avsnitt beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs även ett antal 
specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2018. Uppdragen kan vara av universitetsgemensam 
karaktär, men kan också vara riktade till en viss fakultet. 
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Utbildningsuppdrag per fakultet 


Under 2018 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas av takbeloppet, 
så kallad överproduktion. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade prestationer och 
kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av de senaste årens överproduktion. I figur 3 
redovisas fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet av uppdraget för 2016. 


Figur 3 Fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet 2016    


 


Respektive fakultet har i uppdrag att under 2018 generera intäkter inom utbildning enligt figur 4, se 
även bilaga 1. Totalt utbildningsuppdrag för år 2018 är 1 991 mnkr. 


Figur 4 Fakulteternas utbildningsuppdrag 2018 (mnkr) 


 


Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt detta uppdrag. De regler som gäller 
för ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid underproduktion redovisas i figur 5. 


Figur 5 Regler för ersättning och återbetalning vid avvikelse från utbildningsuppdraget. 
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Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om utbildningen ges vid Campus 
Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet. 


Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen antalet helårsstudenter som får avräknas mot de 
konstnärliga prislapparna. Det överskjutande antalet får istället avräknas mot andra prislappar, framför 
allt prislappen för naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym än som 
kan ersättas med konstnärliga prislappar för musik. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett 
omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För att 
möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet fick fakulteten stöd i form av sänkt 


EHL HT J K LTH M N S USV
187 171 82 140 559 366 127 347 12
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utbildningsuppdrag med 2 mnkr och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet enligt tabellen 
ovan under åren 2015-2017. Stödet förlängs att omfatta perioden 2018-2020 och innebär en sänkning 
av Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag med 2 mnkr medan tilldelningen av resurser ligger kvar 
oförändrad. 


Basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som får bedrivas av universitet och högskolor, enligt en 
särskild förordning. Ett genomfört basår ger personer behörighet såväl som rätt att bli antagna inom 
aktuell utbildning. Basåret är inte poänggivande. Basåret ska inte inkluderas vid uppföljning av en 
fakultets utbildningsuppdrag.  


Utbildningen kan erhålla medel genom externa bidragsgivare. Dessa externa medel är av mindre 
omfattning. Medel som en fakultet erhåller från externa bidragsgivare ska avräknas från utfallet vid 
uppföljning av en fakultets utbildningsuppdrag. 


Regeringens prioriteringar  
Den budgetproposition som regeringen har presenterat för 2018 innehåller flera nya satsningar inom 
utbildningsområdet, bland annat i form av nya platser inom ingenjörsutbildningar och 
läkarutbildningen men också i form av fria platser inom den satsning som benämns ”Utbildning hela 
landet”. Det finns också en satsning på sommarkurser för att ge möjlighet att bedriva effektivare 
studier till exempel inom ramen för den kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli 
ämneslärare. Fullt utbyggt år 2023 beräknas satsningen på nya platser uppgå till 730 mnkr. Lunds 
universitet kommer väl ut vid fördelningen och erhåller sammantaget 26 195 tkr för 2018 motsvarande 
306 helårsstudenter. Dessa nya medel fördelar sig på läkarutbildningen 1 265 tkr (9 hst), 
ingenjörssatsning 2 455 tkr (civilingenjörer 17 hst, högskoleingenjörer 7,5 hst), samhällsbygge 2 010 
tkr (18 hst), utbildning hela landet 17 010 tkr (210 hst) och sommarkurser 3 455 tkr (45 hst). 
Satsningen på samhällsbygge består av civilingenjörer (7,5 hst), högskoleingenjörer (3,5 hst) och 
arkitekter (6,5 hst). För 2019 och 2020 är den planerade årliga ökningen av utbildningsanslaget 11 508 
tkr. 


Regeringen satsade 125 mnkr år 2015 för kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt av lärar- och förskollärarutbildning. Satsningen dubblerades 2016 till 250 
mnkr och ersättningsbeloppen för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning höjdes. Ursprungligen beräknade regeringen att 
höjningen skulle ligga kvar till och med 2018, men i budgetpropositionen för 2018 förlängs satsningen 
till att också omfatta åren 2019 och 2020. Vad som därefter händer med förstärkningen har regeringen 
tyvärr inte aviserat. Lunds universitet har erhållit 17,4 mnkr i denna satsning och fördelat beloppet 
mellan fakulteterna på basis av ett genomsnitt av antalet avräknade studenter inom respektive 
utbildningsområde 2013-2015. 


I budgetpropositionen för 2017 angavs en ökad satsning på lärarutbildningen, utöver de satsningar som 
genomförts och aviserats de två tidigare åren. Sammanlagt erhöll landets lärosäten 3 600 fler platser 
inom lärarutbildningen att fördelas under 2017-2021, vilket motsvarar 270 mnkr. Lunds universitets 
tilldelning inom ramen för denna satsning blir sammanlagt 21 mnkr för perioden. Universitetet fick en 
ökning 2017 med 3,9 mnkr och får ytterligare 3,9 mnkr 2018. För 2019 är den planerade höjningen 3,3 
mnkr, 2020 3,3 mnkr och 2021 drygt 6 mnkr. 


Regeringen gjorde 2015 också en satsning i form av nya platser på grundutbildningen som byggs ut 
fram till 2018 med sammanlagt drygt en miljard kronor. Lunds universitet fick bland annat ett uppdrag 
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att bygga ut vårdutbildningarna med 91 platser och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med 
39 platser. Lunds universitet erhåller med anledning av denna satsning 15,7 mnkr för 2018, 0,3 mnkr 
för 2019 och en minskning av anslaget med 2,9 mnkr för 2020. 


Regeringen inledde 2013 en utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna vilket ger 
universitetet ett ökat anslag under 2018 med 2,3 mnkr. 


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet anslår 
regeringen 1 396 tkr vilka tillfaller Naturvetenskapliga fakulteten. Universitetet tillskjuter 300 tkr som 
en gemensam finansiering från utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel.  
Universitetet får också ett särskilt anslag för omhändertagande av arkeologiska fynd (3 041 tkr), vilket 
tillfaller LUKOM. Universitetet tillskjuter därutöver 4 mnkr av forskningsmedel, se vidare under avsnitt 
2.3. Därutöver anvisas universitetet ett anslag på 3 875 tkr för spetsutbildning i entreprenörskap vilket 
tillfaller Ekonomihögskolan.  


Universitetets prioriteringar  


Nya medel till fakulteterna 


De nya medel som universitetet erhåller för 2018 är till viss del riktade till ingenjörs- och 
samhällsbyggnadssatsningar varför LTH får 4 465 tkr i nya medel motsvarande 43 hst. Dessa medel 
ska gå till högskole- och civilingenjörsutbildningar samt arkitektutbildningen. Medicinska fakulteten 
får 1 265 tkr motsvarande 9 hst för den riktade satsningen på läkarutbildningen. Medlen till 
sommarkurserna fördelas senare genom särskilt rektorsbeslut. 


Av regeringens satsning på utbildning hela landet fördelas 1 137 tkr till K vilket är det belopp 
fakulteten skulle erhålla om fördelningen görs helt utifrån utbildningsuppdrag. Resterande 14 873 tkr 
fördelas till övriga fakulteter med utbildningsuppdraget som bas för halva beloppet och antal 
helårsstudenter som bas för resterande halva belopp. Dessa medel bör användas till att stödja arbetet 
med breddat deltagande och det strategiska kvalitetssäkringsarbetet. Varje fakultet har i ansvar att 
etablera, finansiera och tillförsäkra fungerande kvalitetssäkringssystem.  


För att stärka universitetets entreprenörsverksamhet och bidra till att rusta studenterna för att möta en 
komplex och föränderlig omvärld avsätts till riktade ändamål 1 000 tkr (motsvarande 12 
helårsstudenter) till en universitetsövergripande kurs i entreprenörskap (7,5 hp). Kursen ges på 
grundnivå med möjlighet att också ingå i en masterutbildning. Studenterna på kursen ska arbeta i 
tvärdisciplinära grupper med entreprenöriella projekt och därmed utveckla förmågor som är 
eftertraktade av både samhället och individen. Samtliga fakulteter, med undantag för den juridiska 
som i nuläget avvaktar, har visat intresse för kursen. En pilotomgång planeras starta höstterminen 
2018. 


Figur 6 Fördelning av nya utbildningsmedel till fakulteterna (tkr), totalt 16 010 tkr 


 


Ämneslärarutbildningen 


Lunds universitet hade tidigare en betydande lärarutbildning, men i och med bildandet av Malmö 
högskola överfördes huvuddelen av denna utbildning dit. Kvar vid universitetet fanns 
musiklärarutbildningen. 2011 startade universitetet en ny ämneslärarutbildning i samarbete med 


EHL HT J K LTH M N S USV
1 796 1 840 839 1 137 3 969 2 267 1 018 3 016 128
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Högskolan Kristianstad, men efter en översyn av den gemensamma organisationen och de ekonomiska 
förutsättningarna fattade universitetet beslut om att inte förlänga avtalet gällande 
ämneslärarutbildningen med Högskolan Kristianstad. De gemensamma utbildningarna är under 
avveckling och en huvudprincip är att de studenter som är antagna ska påverkas i så liten utsträckning 
som möjligt.  


Ämneslärarutbildningens organisatoriska hemvist är numera Institutionen för utbildningsvetenskap vid 
Humanistiska och Teologiska fakulteterna. Ett verksamhetsnära programråd som ansvarar för 
genomförande och kvalitetssäkring av ämneslärarutbildningen är inrättat liksom en budgetfunktion med 
uppgift att bereda underlaget för den fakultetsvisa fördelningen av medel som görs i resursfördelningen, 
och som utgörs både av regeringens särskilda satsning och av universitetets prioriterade medel. 
Programrådet och budgetfunktionen ersätter universitetets nämnd för lärarutbildning (NÄLU) som har 
upphört. 


Regeringens riktade medel till lärarutbildningen perioden 2017-2021 uppgår till sammanlagt 21 mnkr 
som ska användas till 50 platser inom ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU). Av dessa medel avsattes i resursfördelningen för 2017 1 mnkr till HT för 
utbildning i svenska som andraspråk och resterande del av 2017 års satsning fördelades genom 
rektorsbeslut i enlighet med budgetfunktionens förslag. Universitetets prioriterade medel till 
lärarutbildningen uppgår för 2018 till 18 mnkr, och som planeringsförutsättning anges för 2019 och 
framåt 20 mnkr. Universitetets prioriterade medel tillsammans med regeringens riktade medel till 
lärarutbildningen, totalt 25 866 tkr, fördelas i enlighet med budgetkommitténs förslag till K med 1 017 
tkr, N med 3 965 tkr och till HT med 20 884 tkr (här inkluderas även viss plo-uppräkning). 


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


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


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. Universitetet stimulerade under ett antal år utbyggnaden 
av Campus för att uppnå önskad utbildningsvolym 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 vid Campus Helsingborg har inför 2018 lämnat prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag. Antalet 
helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 2018 vara minst 550 hst för LTH, 76 hst för J, 1 530 
hst för S och 80 hst för HT.  
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För res- och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg, exklusive 
institutionen för Service management och tjänstevetenskap, har 4,3 mnkr fördelats till fakulteterna (se 
bilaga 1). 


Strategiska utbildningsmedel 


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


Medel till utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden (UN) behandlar strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå av 
framför allt universitetsövergripande karaktär. Utbildningsnämnden ska, enligt prioriteringar i 
verksamhetsplanen för 2018, särskilt arbeta med att vidareutveckla universitetets 
kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, stimulera sammanflätningen 
mellan utbildning och forskning samt utveckla det digitala lärandet. Till UN avsätts 7 mnkr årligen för 
perioden 2018-2021. UN beslutar hur dessa medel ska användas och fördelas. 
Forskarutbildningsnämnden har därutöver i uppdrag att i samverkan med UN vidareutveckla 
universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning på forskarnivån.  


Medel till internationalisering 


Stimulansmedel 


Universitetet avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bland annat bidra till 
att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna. Universitetet eftersträvar en jämnare balans 
mellan inresande och utresande studenter. Då antalet utresande studenter bör öka är det också den 
tyngsta viktningen vid fördelningen. För 2018 finns sammanlagt 11 mnkr anslagna inom utbildningen. 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om generella indikatorer och viktning för fördelning av dessa 
medel: utresande utbytesstudenter (vikt 0,33), inresande utbytesstudenter (vikt 0,22), 
studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), internationella studenter utanför utbytesavtal (vikt 0,11) samt 
utländsk personal (vikt 0,11). Av tillgängliga 11 mnkr fördelas 9 mnkr på basis av indikatorerna, 
fördelningen per fakultet framgår av figur 7. 


Figur 7 Fördelning av stimulansmedel för internationalisering (tkr) 


 


Av de 11 mnkr överförs 2 mnkr till en universitetsgemensam resurs för senare beslut av rektor. Utöver 
de 2 mnkr från utbildningsmedel ska även 2 mnkr av forskningsmedel anslås till denna resurs. Under 
2016 inrättades internationella rådet. Rådet definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken 
typ av projekt som bör premieras samt bereder ärendet och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.  


Special Area Studies 


Universitetet erbjuder sedan flera år särskilda kurser på engelska som främst riktar sig till inresande 
studenter (så kallade SAS-kurser). Kurserna är en av förutsättningarna för ett framgångsrikt 
internationaliseringsarbete och en viktig förutsättning för att upprätthålla balanserade utbytesavtal. 
Internationella rådet har haft ett uppdrag att se över utbud och finansiering av SAS-kurserna i syfte att 


EHL HT J K LTH M N S USV Totalt
1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 687 290 9 000
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skapa en mer enhetlig och transparent finansieringsmodell. Rådet har föreslagit att SAS-kurserna ges 
med samma volym även fortsättningsvis men med en mer långsiktig finansiering och en 
planeringsprocess som görs mer lik den som gäller för utbildningsutbudet i övrigt.  


I resursfördelningen för 2018 får de fakulteter som ger SAS-kurser måltal för helårsstudenter som 
omfattar samtliga de satsningar som tidigare är gjorda och de får också därtill hörande resurser enligt 
figur 8. Måltalen fastställs i dialog med fakulteterna. Ersättningen är olika beroende på om det är en 
kurs inom ordinarie uppdrag eller om den har sin grund i en särskild satsning på SAS-kurser och utgår 
enligt följande: 


• Kvalitetsförstärkning för SAS-kurser inom ordinarie utbildningsuppdrag motsvarande 7,5 tkr 
per helårsstudent 


• Ett ökat uppdrag för SAS-kurser till HT enligt resursfördelningen för 2013 på 15 hst med en 
ersättning på 47,5 tkr per helårsstudent. Detta uppdrag ingår i ordinarie utbildningsuppdrag 
och ingår även i måltalet för kvalitetsförstärkningen på 7,5 tkr  


• Ett uppdrag avseende nya SAS-kurser enligt beslut 2015 som ersätts med 47,5 tkr per 
helårsstudent oavsett utbildningsområde och med en kvalitetsförstärkning på 7,5 tkr per 
helårsstudent. Med ett måltal på 2,5 hst per kurs motsvarar detta en ersättning på 137,5 tkr per 
kurs. 


Måltalen för kvalitetsförstärkningen är 155 hst för HT, 50 hst för S och 12 hst för EHL. Därtill 
kommer måltalen för de nya SAS-kurserna som uppgår till 5 hst (två kurser) för EHL och J samt 2,5 
hst för HT, K, LTH, N, S och USV. 


Figur 8 Ersättningar för SAS-kurser 


 
 
Intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter ska genereras av fakulteterna och avstämning 
kommer att göras i efterhand. Om uppdragen inte nås kommer en justering att göras i efterhand i dialog 
med berörd fakultet. 


Kurser i svenska för inresande studenter 


Universitetet erbjuder kurser i svenska som riktar sig till inresande studenter. I uppdraget till 
Humanistiska och Teologiska fakulteterna ingår ett särskilt uppdrag att genomföra utbildningar i 
svenska och introduktion till det svenska samhället. Uppdraget (motsvarande 130 hst) ligger utanför 
fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag och ersätts med 6,1 mnkr. 


Humanistiska och Teologiska fakulteterna fick i resursfördelningen för 2013 ett ökat uppdrag om 25 
helårsstudenter inom Svenska som främmande språk, totalt 1,3 mnkr per år. Denna satsning ligger kvar 
även för 2018 och ingår i ordinarie utbildningsuppdrag.  


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


belopp i  tkr EHL HT J K LTH N S  USV
Kvalitetsförstärkning belopp 90 1 163 375
Ökat uppdrag 2013 HT belopp 726
Nya SAS-kurser beslut 2015 belopp 238 119 238 119 119 119 119 119
Kvalitetsförstärkning SAS 2015 belopp 38 19 38 19 19 19 19 19
Summa ersättning SAS 366 2 027 276 138 138 138 513 138
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Övriga satsningar 


Under det första året på biomedicinprogrammet läser studenter motsvarande cirka 25 hst obligatoriska 
kemikurser som enligt överenskommelse erbjuds av naturvetenskapliga fakulteten. För att möjliggöra 
ett sådant fortsatt upplägg får N en permanent ökning av utbildningsuppdraget med 2 505 tkr. 


Universitetet står inför flera utmaningar i fråga om att utveckla och mer aktivt arbeta med integrering 
och utbildning av nyanlända. En rad uppdrag och initiativ inom universitetet behöver samordnas. Även 
en ökad samordning med andra aktörer och myndigheter krävs. För samordning av insatser kopplade till 
nyanlända avsätts 1 mnkr. 


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


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


För åtgärder rörande intern styrning och kontroll avsätt 100 tkr från anslaget till utbildning 


Odeum är universitetets centralt placerade musikcentrum. För att finansiera ökade hyreskostnader i 
samband med musikaliska arrangemang erhåller LUKOM en permanent förstärkning inom utbildningen 
med 80 tkr som riktas till Odeum. 


Medel till riktade ändamål inom utbildningen 2018 
Totalt har 52 402 mnkr avsatts till riktade ändamål 2018, se figur 9. 
Figur 9 Medel till riktade ändamål inom utbildning 2018 
Utbildningsmedel till riktade ändamål 2018 Belopp (tkr)   Överförs till 


Basmedel till utbildningsnämnden    100 * 
Sektionen 
Student och 
utbildning 


Stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet 6 947 * LU gemensamt 


Kungshuset, uppstart av verksamhet  300 * 
Sektionen 
Kommunikation 


Kurs i entreprenörskap 1 000   LU gemensamt 
Lokalfonden 8 500   LU gemensamt 
Medel till digitalt lärande, utveckling av 
kvalitetssäkringssystem, sammanflätning 7 000   LU gemensamt 


Samordning av insatser för nyanlända 1 000   
Sektionen 
Student och 
utbildning 


Stimulansmedel för internationalisering 2 000   LU gemensamt 
Strategiska utbildningsmedel 6 000 * LU gemensamt 
Studentbostäder till internationella studenter   15 000 * LU service 
Universitetsgemensamma medlemsavgifter  1 000 * LU gemensamt 
Åtgärder för intern styrning och kontroll 100 * LU gemensamt 
Ej fördelade medel enl BP 18, sommarkurser 3 455   LU gemensamt 
Totalt 52 402     
    
* Beloppet ingår i summan 29 447, Gemensam finansiering riktade ändamål, resterande i bilaga 1 
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Sammanfattning av utbildningsanslaget 
I figur 10 redovisas resursfördelning till respektive fakultet under 2018 (mnkr). Total tilldelning för år 
2018 är 2 067 mnkr varav 2 008 mnkr tilldelas fakulteterna.  Därutöver avsätts 7 mnkr till UB och 52 
mnkr till riktade ändamål. 


Figur 10 Fakulteternas tilldelning av utbildningsanslaget (mnkr) 


 


Figur 11 Fakulteternas andel av utbildningsanslaget 


   
Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2018 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2019 och 2020 framgår av bilaga 1.  


2.3 Forskning och forskarutbildning 
I detta avsnitt beskrivs universitetets prioriteringar inom forskningen och fördelningen av 
forskningsmedel till fakulteterna närmare. I resursfördelningen beskrivs också specifika uppdrag som 
kan vara av universitetsgemensam karaktär, men de kan också vara riktade uppdrag till en viss fakultet 
eller motsvarande. 
 
Anslaget till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren och universitetets forskare 
har också varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. De anslagsmedel som 
universitetet fördelar här i resursfördelningen beräknas utgöra drygt 40 procent av 
forskningsfinansieringen, resterande del utgörs av forskningsbidrag sökta i konkurrens och avgifter för 
uppdragsforskning.  


Regeringens prioriteringar 
I regeringens forskningspolitiska proposition, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och 
stärkt konkurrenskraft, som regeringen lade fram hösten 2016 fördelades 2,8 miljarder till sektorn fram 
till 2020 varav 1,3 miljarder direkt till universitet och högskolor. För 2017 tilldelades universitetet inte 
några nya medel men i budgetpropositionen för 2018 ökar forskningsanslaget med 34 192 tkr. 
Regeringens fördelning av nya medel görs utifrån forskningsproduktion, externa medel och samverkan. 
För 2019 och 2020 är den preliminära ökningen av forskningsanslaget 27 961 tkr respektive 44 738 tkr.  


I resursfördelningen för år 2011 beskrevs de principer som gällt vid fördelning av de till universitetet 
inkommande anslagen för SFO. I budgetpropositionen anges en neddragning av universitetets 
strategiska forskningsmedel för år 2020 med 12,5 mnkr. Neddragningen är riktad till miljön BioCARE 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM
186 202 81 139 544 353 129 339 13 22


Av figur 11 framgår fakulteternas andel 
av anslaget till utbildning. Anslaget 
speglar inte direkt hur många studenter 
som finns vid respektive fakultet. En 
fakultet som avräknar mot en högre 
prislapp kan ha färre studenter än en 
fakultet med samma anslag men som 
huvudsakligen avräknar mot en lägre 
prislapp. 
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inom Medicinska fakulteten. I planeringsförutsättningarna för år 2020 görs en neddragning av 
Medicinska fakultetens medel till strategiska forskningsområden på 12,5 mnkr.  


Universitetets prioriteringar 
Av de nya medel som universitetet erhåller för 2018 ska 10 mnkr fördelas till fakulteterna. Dessa nya 
medel fördelas utifrån fakulteternas relativa andel av fakultetsanslag exklusive SFO-medel (beräknat 
på 2017 års resursfördelning) och framgår av figur 12. 


Figur 12 Fördelning av nya forskningsmedel till fakulteterna (mnkr), totalt 10 mnkr 


 


Strategiska forskningsmedel 


Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med målet att bedriva verksamhet i världsklass kräver 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex myndighet 
uppkommer även olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist. 
Universitetets satsning på ett stärkt ledarskap kräver också särskild finansiering. 2017 avsätts 35 mnkr 
för strategiska forskningssatsningar. Dessa medel ska i första hand användas till fakultetsövergripande 
satsningar men också till utveckling av ledare och ledningsgrupper på fakultets- och institutionsnivå. 
Som huvudprincip ska dessa medel tilldelas under maximalt ett år. Därefter ska varje berörd fakultet 
eller motsvarande fortsatt bära kostnaderna på egen hand.  


Forskningsinfrastruktur 
Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har ökat 
påtagligt och en avsättning görs med 20 mnkr till en universitetsgemensam resurs för 
forskningsinfrastruktur. Samtidigt sätter också fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. 
Därutöver skapas en ny universitetsgemensam resurs 2018 med 5 mnkr som ska gå till nationella 
forskningsinfrastruktursamarbeten. Dessa två resurser ska hållas åtskilda. Forskningsnämnden 
definierar på vilket sätt de gemensamma medlen ska användas och vilken typ av projekt som bör 
premieras samt bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.   


Samarbeten och samverkan 


Samarbeten mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att ytterligare 
öka, inte minst för att genom nya konstellationer kunna möta de kommande samhälleliga utmaningarna. 
En universitetsgemensam resurs avsattes för detta ändamål 2017 med 8 mnkr och för 2018 ökar den 
med 2 mnkr till sammanlagt 10 mnkr. 


Professorer av underrepresenterat kön  


Universitetet eftersträvar en jämn könsbalans och har särskilt valt att fokusera på att öka andelen 
professorer som är kvinnor. För att stärka detta jämställdhetsarbete avsätts totalt 8 mnkr 2018. Av dessa 
medel utgör 4 mnkr medel för att främja jämställdhet genom att finansiera en gästprofessor i Hedda 
Anderssons namn samt samfinansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön. Därutöver avsätts 4 
mnkr som stimulansmedel för att uppnå en jämnare könsfördelning. Dessa medel ska i första hand 
användas till aktiva åtgärder som skapar bra och konkreta förutsättningar för universitetslektorer av 
underrepresenterat kön så att de kan konkurrera om utlysta professorsanställningar eller ansöka om 
befordran till professor. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling bereder förslag och 
föreslår rektor hur medlen ska fördelas.  


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
427 1 313 223 192 2 063 1 779 2 415 721 235 123 398 111
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Linnémiljöer 


Lunds universitet erhöll i en tidigare satsning 14 Linnémiljöer som får bidrag från Vetenskapsrådet 
under 10 år. Samtliga miljöer har fått ett universitetsgemensamt stöd årligen under den tid som bidraget 
utgår. De första Linnémiljöerna (från 2006) upphörde att få medel från Vetenskapsrådet från den 1 juli 
2016. Dessa miljöer fick 250 tkr vardera 2016 av de gemensamma medlen. Samma princip kommer att 
tillämpas på de miljöer som upphör att få stöd från Vetenskapsrådet den 1 juli 2018. Därefter är dessa 
miljöer respektive fakultets ekonomiska ansvar.  


En särlösning finns för Linnémiljöerna vid USV. Från och med fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV 
stöd om totalt 1 mnkr för två Linnémiljöer vid LUCSUS respektive CIRCLE om vardera 500 tkr. Stödet 
trappades ner med 250 tkr årligen från 2016 och för 2018 erhålls stöd med totalt 250 tkr som därefter 
upphör. 


Strategiska forskningsområden (SFO) 


För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av de strategiska 
forskningsområdena lyfts tre procent av årligen för övergripande satsningar. Avsättningen avser de nio 
SFO-miljöer som universitetet koordinerar samt de tre SFO-miljöer där universitetet deltar i egenskap 
av medverkande lärosäte. De medel som universitetet i egenskap av huvudansvarigt lärosäte 
vidareförmedlar till andra lärosäten berörs inte. För år 2018 avsätts totalt 4 902 tkr från de nio SFO-
miljöer som universitetet koordinerar. Sektionen Forskning, samverkan och innovation, på uppdrag av 
vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur, bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel 
ska fördelas.  


Övriga satsningar 


Ett nytt projekt, LU Futura, inrättas inom ramen för Pufendorfinstitutet som en fakultetsövergripande 
satsning för att möta framtida utmaningar. Som en grundfinansiering för LU Futura erhåller USV 3 
mnkr årligen under perioden 2018-2020. Verksamheten vid LU Futura ska avslutas med en större 
internationell konferens och därefter utvärderas. 


Universitetet har genom Historiska museet ansvar för arkeologiska fynd i södra Sverige. Uppdraget är 
sedan tidigare underfinansierat, men ska enligt regeringen kunna finansieras genom de nya 
forskningsresurser som kommer universitetet till del de kommande åren. LUKOM får därför ökade 
resurser med 4 mnkr från 2018 och framåt, dessa medel riktas till Historiska museet för arbetet med 
omhändertagande av arkeologiska fynd.  


Pliktlevererade tidningar förvars av Universitetsbiblioteket i lokaler som är bristfälliga för ändamålet. 
Lämpliga lokaler finns tillgängliga på Gastelyckan i Lund och en flytt av magasinet är beslutad. För 
2018 och framåt får Universitetsbiblioteket en ökad tilldelning på 1 000 tkr för ökade hyreskostnader. 


Pufendorfinstitutet, som organisatoriskt tillhör USV, fick 2015 ett särskilt anslag med 2 mnkr vilket 
ökade med ytterligare 0,5 mnkr 2016. För 2018 och framåt ökas USV:s ram med 2,5 mnkr riktade till 
Pufendorfinstitutet. 


Lunarc är ett centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och tillhör 
organisatoriskt LTH. I resursfördelningen för 2017 tilldelades LTH 4 mnkr i permanenta medel som 
riktades till centrumet. Dessa medel redovisas i LTHs ramtilldelning 2018.  
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En ny forskarskola initierades under 2017 och erhöll då 1 mnkr. För perioden 2018 – 2021 erhåller 
forskarskolan 2 mnkr årligen av gemensamma medel som för 2018 fördelas med 1 500 tkr till HT och 
500 tkr till N. Satsningen ska utvärderas.  


En universitetsgemensam resurs för internationaliseringssatsningar skapades 2017. Från forskningen 
avsätts 2018 2 mnkr, och lika mycket sätts av från utbildningen. 


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


En gemensam satsning görs på verksamhet gällande Öst- och Sydostasien med 820 tkr för 2018. 


För hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon Village avsätts 2 200 tkr. 


Arbetet med Horizon 2020 får 2 mnkr för 2018. Dessa medel fördelas, genom sektionen FSI, till forskare 
och forskargrupper som söker bidrag inom ramen för EU:s forskningsprogram. 


För akademiska högtider avsätts 2 500 tkr som medfinansiering. 


För universitetsgemensamma åtgärder gällande samverkan, riskanalys och ranking avsätts 2 mnkr. 


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


För repatrieringskostnader avseende avgående universitets- och fakultetsledningar avsätts 5 mnkr av 
forskningsmedel för 2018 och framåt. Därutöver avsätts 2,5 mnkr inom universitetsgemensamma 
kostnader. 


En professor anställd vid annan fakultet överförs till fakulteterna för Humaniora och Teologi som 
kompenseras för ökade kostnader. För åren 2018 och 2019 täcks kostnaderna av repatrieringsmedel.  


MAX IV-laboratoriet  


MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som styrs av förordning SFS 1994:946. Efter 
avvecklingen av MAX-lab år 2015 invigdes MAX IV-laboratoriet under 2016. Antalet forskare kommer 
successivt att öka i takt med att ytterligare strålrör går i drift. Inom 10 år beräknas laboratoriet ta emot 
3 000 forskare. Anläggningen rymmer 32 strålrör, varav 14 i dagsläget är fullt finansierade. 


Driftkostnaderna för MAX IV-laboratoriet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och Lunds 
universitet och enligt en överenskommelse ska Lunds universitet bidra med 52 mnkr per år 2016-
2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period med 295 mnkr per år.  


Den initiala investeringen i MAX IV-laboratoriet, dvs. MAX IV fas 1 projektet, finansierades av 
Vetenskapsrådet, Vinnova, Region Skåne och Lunds universitet. Universitetet finansierade 135 mnkr 
av totalkostnaden på 1 055 mnkr. Efter indexuppräkning uppgick universitetets andel till 145 mnkr, 
vilket gav en beräknad avskrivningskostnad på 14,5 mnkr/år. MAX IV fas 1 projektet är avslutat inom 
ramen för ursprunglig budget och den årliga avskrivningen för 2018-2024 är numera beräknad till 13,8 
mnkr.  
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Tolv svenska universitet finansierar de sju första strålrören tillsammans med Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Lunds universitets andel uppgår till ca 2,5 mnkr per år till och med 2022. 
MedMAX är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning. Det kommer 
delvis att finansieras med universitetsgemensamma medel. Kostnaden beräknas till 1 mnkr per år 2014 
till 2023. 


ESS  


European Spallation Source (ESS) är en så kallad 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. Anläggningen 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.  


I vårändringsbudgeten för 2015 och efterföljande regleringsbrev beslutades att regeringen bemyndigas 
att under 2015 besluta om kapitaltillskott till ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen 
och driften av EES på sammantaget högst 1 miljard kronor varav 512 mnkr belastade Lunds universitets 
forskningsanslag. Detta belopp utgör universitetets hela åtagande för anläggningen, efter uppräkning till 
2015 års prisnivå och med avdrag för den anslagspost på 82 mnkr som universitetet fick disponera för 
betalning till ESS under 2014. Universitetet har därmed under året 2015 slutreglerat det särskilda 
ekonomiska åtagandet för ESS. Universitetet finansierar detta internt genom att anslå 55 mnkr per år 
under sammanlagt 10 år fram till och med 2022.  
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Medel till riktade ändamål inom forskningen 2018  
Totalt har 216 932 tkr avsatts till riktade ändamål inom forskningen 2018, se figur 13. 


Figur 13 Medel till riktade ändamål inom forskning 2018 
Forskningsmedel till riktade ändamål 2018 Belopp (tkr)   Överförs till 
Akademiska högtider 2 500 * Kommunikation 
Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende 
strategiska forskningsområden 4 902   LU gemensamt 


Basmedel till forskarutbildningsnämnden 100 * FSI 
Basmedel till forskningsnämnden 100 * FSI 
Basmedel till nämnden för utredning av vetenskaplig 
oredlighet 100 * FSI 


ERC, ansökningsstöd  400 * FSI 
ESS 55 000   LU gemensamt 
Forskningsinfrastruktur, lokal 20 000 * LU gemensamt 
Forskningsinfrastruktur, nationell 5 000   LU gemensamt 
Gemensam satsning på Öst- och Sydostasien     820 * ER 
Generellt kårstöd samt köpta tjänster för studentinflytande     1 065 * LU gemensamt 
Horizon 2020    2 000 * FSI 
Hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till 
Medicon Village   


2 200 * LU gemensamt 


Jämställdhetssatsning nya professorer  4 000 * LU gemensamt 
Jämställdhetssatsning, främst samfinansiering 
gästprofessorer av underrepresenterat kön  


4 000 * LU gemensamt 


Kungshuset, uppstart av verksamhet    
700 * 


Sektionen 
Kommunikation 


Lokalfonden 16 500   LU gemensamt 
LU Futura 3 000   USV 
LUNBISS 1 000   EHL 
Samarbeten och samverkan 10 000   LU gemensamt 
Samverkan, riskanalys och ranking 2 000 * LU gemensamt 
Stimulansmedel för internationalisering 2 000   LU gemensamt 
Strategiska forskningsmedel 35 000   LU gemensamt 
Strålrör MAX IV-laboratoriet 3 500 * LU gemensamt 
Repatriering 5 000   LU gemensamt 
Universitetsgemensamma medlemsavgifter 1 000 * LU gemensamt 
Vidareförmedling av medel för strategiska 
forskningsområden (SFO) till  medverkande lärosäten    


35 045   LU gemensamt 


Totalt 216 932     
* Beloppet ingår i summan 44 485 Riktade ändamål, resterande i bilaga 2   
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Sammanfattning av forskningsanslaget 
Forskningsanslaget år 2018 är fördelat enligt figur 14. Därutöver avsätts 21 mnkr till UB och 217 mnkr 
till riktade ändamål. De medel som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 
15. 


Total tilldelning för år 2018 är 2 185 mnkr. 


Figur 14 Fakulteternas tilldelning av forskningsanslaget (mnkr) 


 
 
 
Figur 15 Fakulteternas andel av forskningsanslaget 


 
 


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande för år 2018 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2019 och 2020 framgår av bilaga 2.  


2.4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet 
Redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader 


Universitetet har stödverksamhet på olika nivåer; universitetsnivå, fakultetsnivå, institutionsnivå och på 
vissa institutioner på avdelningsnivå. Lunds universitet följer liksom övriga universitet och högskolor 
SUHF-modellens definitioner av stödverksamhetens kostnader. SUHF-modellen gör det möjligt att 
jämföra stödverksamhetens kostnader mellan universitet och högskolor. År 2016 uppgick universitetets 
budgeterade kostnad för stödverksamheten för forskning till 18 procent och för utbildning till 31 procent 
av universitetets totala kostnader året innan.  


I en jämförelse med övriga större lärosäten i Sverige är Lunds universitets kostnader för 
stödverksamheten lägre än för de flesta andra. Jämförbara universitet i landet har budgeterade kostnader 
för stödverksamheten för forskning som ligger mellan 15 - 26 procent och för utbildning mellan 28 - 39 
procent av deras totala kostnader året innan.  


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV
78 237 40 34 406 412 460 152 32 26 71
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De universitetsgemensamma kostnaderna har sedan år 2010 ökat med 23 procent medan universitetets 
kostnader under samma period ökat med 38 procent under samma period. Figur 16 visar utveckling av 
indirekta kostnader på institutionsnivå (I), fakultetsnivå (F) och universitetsgemensam nivå (G). 


Figur 16 Utveckling indirekta kostnaders andel av total kostnad 


 


För alla nivåer inom Lunds universitet har utfallet indirekt kostnad/total kostnad minskat, i förhållande 
till året innan. År 2017 påverkades utfallet av att 10 mnkr omfördelades mellan nivåerna så att 
universitetsgemensam nivå ökade och institutions- och fakultetsnivå minskade. Målet är att indirekta 
kostnader ska bokföras där det blir mest effektivt och bäst för verksamheten.   


Under 2016 och 2017 genomförde den universitetsgemensamma förvaltningen omprioriteringar av 10 
mnkr för att klara att öka handläggning av vissa universitetsgemensamma ärenden till följd av att 
universitetet vuxit utan ökad debitering från verksamheten.  


Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet 2018 


De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamhet 2018 budgeteras till 655,7 mnkr och 
består av följande delar: 


- Universitetsledning 
- Universitetsbibliotek 
- Universitetsgemensamma avgifter och kostnader för vissa gemensamma ändamål (bankavgifter, 


avgift till Riksrevision, gemensamma undervisningslokaler, kostnad för personalorganisationer, 
medel för rehab och trygghet, internpost, avgift till BONUS presskopia mm)   


- Bas-IT (datanät, e-post, IT-säkerhet, servicedesk, IT-arkitekter, gemensamma licenser, 
katalogtjänst mm.)  


- Administrativa stödsystem (studieadministrativa system, ekonomisystem, personalsystem, 
system för dokumenthantering, webb-system, lokalbokningssystem, forskningsdatabas mm.) 


- Gemensamma förvaltningen (stödfunktioner på universitetsgemensam nivå som utför 
handläggning till hela universitetet, ansvarar och arbetar med universitetsgemensamma 
processer och system, hanterar universitetsgemensam myndighetsrapportering, erbjuder 
expertstöd, ger stöd till universitetsledning och universitetsgemensamma nämnder mm) 


- Övriga personalkostnader (kostnad för delpension, avtalspension, omställning, avgifter till 
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Trygghetsstiftelsen, övertalighetsförsäkring, engångspremier till SPV mm). 
 
Kostnaderna fördelar sig procentuellt enligt figur 17. 


Figur 17 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten fördelade på ändamål 


 


 


I figur 18 redovisas de universitetsgemensamma kostnaderna för 2018 samt hur de har utvecklats 
jämfört med 2017. 


Figur 18 Universitetsgemensamma kostnaders utveckling 2017 - 2018 (mnkr)  


 


Förändringar av universitetsgemensamma kostnader 2018 
Varje år gör förvaltningens sektioner en genomgång av de budgetposter som ingår i ansvarsområdet 
utifrån extern kostnadsutveckling, uttalade behov och ändrade krav. Inför 2018 har ett antal behov lyfts 
fram. Utifrån dessa identifierade behov sker omfördelningar och förstärkningar enligt följande:  


Kostnadsminskningar 2018 -2,9 mnkr 


Telefoni: Kostnad för universitetets infrastruktur kring telefoni har minskat de 
senaste åren och LDC gör därför ytterligare en justering av priserna som faktureras 
fakulteterna. 2017 sänktes telefonikostnaden med 5 mnkr. Denna kostnad minskar de 
institutionsgemensamma kostnaderna men inte de universitetsgemensamma. 


(-1,5) * 


* Kostnadsminskningen sker på institution eller motsvarande. Därmed påverkas inte de 
universitetsgemensamma kostnaderna. 


 


Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet
Beslutade universitetsgemensamma kostnader 2017 633,6
Kostnadsminskningar 2018 -2,9
Kostnadsökningar 2018 5,4
Förändrad finansiering 2018 1,5
Ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 2018 6,7
Pris- och löneomräkning 2018 (plo 1,84 procent) 11,4
Universitetsgemensamma kostnader 2018 655,7
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Utbildningsadministrativa system: Kostnad för de utbildningsadministrativa 
systemen NyA och Ladok har minskat. Systemägarna fördelar kostnad mellan 
lärosätena efter antal heltidsekvivalenter. Förslag är att omprioritera denna 
kostnadsminskning till ökad kostnad för utbildningsadministrativa system inom AHU 
och som del av finansiering till förslag om utökning av studiestödjande verksamheter 
(pedagogiskt stöd, studenthälsa och studieverkstad)   


-1,6  


LU Open: Avvecklingen av avdelningen LU Open är genomförd och har inneburit 
en kostnadsminskning i enlighet med FSI - utredningen. LU Open’s ram omprioriteras 
till finansieringen av en utökad basorganisation för avdelningen Donatorrelationer 
efter jubileumskampanj och till finansiering av EU-satsningen. 


-1,3 


Kostnadsökningar 2018  5,4 mnkr 


Universitetsledning: Universitetsledningen har utökats med en vicerektor för 
utbildning 50 procent och ett rektorsråd 100 procent. (dessa har tidigare år finansierats 
genom strategiska medel).  


2,9 


E-media: Universitetsbiblioteket bekostar inköp av ett basutbud av E-media som 
erbjuds alla fakulteter. Priserna på E-media ökar årligen med ca 5 -6 procent, vilket är 
mer än den årliga pris- och löneuppräkningen. För att bibehålla dagens inköp av E-
media behöver ramen till Universitetsbiblioteket öka med mellanskillnaden. 


2,0 


Utbildningsadministrativa system (AHU): Institutionen för Utbildningsvetenskaper 
är systemägare för Luvit och LU Play. Luvit får en ökad licenskostnad med 4,7 
procent vilket är mer än den årliga pris- och löneomräkningen. Mellanskillnaden 
utgör ca 0,3 mnkr. LU Play har en ökad kostnad för systemförvaltning och serverdrift 
motsvarande 0,2 mnkr.  


0,5 


Förändrad finansiering 2018 1,5 mnkr 


Kompensation för representation i Biskopshuset: Avdelningen LU konferens har 
under de senaste åren fått en tillfällig finansiering med strategiska medel, för att täcka 
mellanskillnad i priset för representation i Biskopshuset och representation på 
jämförbara restauranger externt. En uppföljning genomfördes 2017. Utredningen 
visar att det finns ett behov av en höjd basfinansiering för att kunna bedriva en 
konkurrenskraftig representationsverksamhet i Biskopshuset, dvs det tillfälliga 
tillskottet kvarstår och permanentas. 


1,5 


Ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 2018 6,7 mnkr 


Studiestödjande verksamheter på sektionen Student och utbildning (5 
befattningar): Två språkpedagoger på Studieverkstaden som stöd till ett ökat antal 
studenter med svenska som andraspråk och ett ökat antal internationella studenter på 
mastersnivå med engelska som andraspråk. Antalet studenter med stödbehov har 
ökat kraftigt och dagens stödinsatser har visat sig ge en bra effekt på 
genomströmningen. Två anställningar på avdelning för Pedagogiskt stöd som stöd 
till ett ökat antal studenter med funktionsnedsättning. En kurator på Studenthälsan 
pga. att antalet studenter med psykisk ohälsa ökat. 


2,7 
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Hantering av EU-satsning på sektionen Forskning, samverkan och innovation (2 
befattningar): Ökat stöd till forskare gällande EU:s nya och mer komplexa 
ramprogram. Stöd i hantering vid ansökningar och vid hantering av projekt. 


1,6 


Handläggning av oredlighetsärenden på sektionen Forskning, samverkan och 
innovation (0,4 heltidsekvivalenter): Antalet oredlighetsärenden har ökat i volym 
och är tidskrävande att hantera. För att inte denna hantering ska gå ut över stöd till 
forskarna gällande extern forskningsfinansiering, behövs en utökning av en 
handläggare. 


0,3 


Prenumerationsavgift av en databas för forskningsutlysningar 0,2 


Basorganisation Dontatorrelationer efter jubileumskampanj: Donatorrelationers 
basbemanning före kampanjen var 4,5 heltidsanställningar. Kampanjen upphör 2018 
och en utredning har genomförts under hösten 2016 som föreslår en permanent 
basbemanning på 5,5 heltidsanställningar för att klara de uppgifter som fanns före 
kampanjen samt de som tillkommit under kampanjen, t ex hantering av universitetets 
amerikanska stiftelse. Det innebär en minskad bemanning jämfört med den temporära 
kampanjbemanningen på 4 heltidsanställningar. 


1,0 


Arbetsrättsjurist på sektionen Personal: Förändringstrycket inom HR området och 
ett uttalat behov av mer stöd till fakulteter och institutioner påverkar sektionen 
Personal. Det som efterfrågats mest på universitetsgemensam nivå är ett utökat stöd i 
arbetsrättsliga frågor med 1,0 arbetsrättsjurist.  


0,9 


Pris- och löneomräkning 2018 (plo 1,84 procent) 11,4 


Summa förändringar av universitetsgemensamma kostnader  22,1 mnkr 


        


De universitetsgemensamma kostnaderna för 2018 innebär att de indirekta kostnaderna för 
stödverksamheten på universitetsgemensam nivå uppgår till 7,45 procent (samt 0,5 procent för övriga 
personalkostnader) av universitetets budgeterade totala kostnader 2017.   


Fördelning mellan utbildning och forskning 2018 är (budgeterad kostnad för 
stödverksamheten/universitetets totala kostnader året innan): 


- utbildning  11,67 procent av totala budgeterade utbildningskostnader   
- forskning  6,29 procent av totala budgeterade forskningskostnader  


 
 
Till internrevisionen anvisas totalt 3,8 mnkr 2018 av de universitetsgemensamma kostnaderna. 


 







Bilaga 1


Resursfördelning för 2018 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet plo 0,0184 2018-års prisläge
Gemensam finansiering * Ingår inte i utbildningsuppdrag


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


Summa


Bastilldelning 2017 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 535 547 349 411 121 344 328 959 14 863 0 1 903 263
CMÖ, ny organisatorisk placering 2 438 -2 438 0
TFHS, ny placering 1 049 -1 049 0
Pris- och löneomräkning (plo) 3 277 2 928 1 425 2 548 9 873 6 429 2 233 6 098 209 35 020
Permanent ökning "utbildning hela landet" 1 796 1 840 839 1 137 3 969 2 267 1 018 3 016 128 16 010
Kurs i entreprenörskap 1 000 1 000
Förändrade uppdrag 2018 enl BP18 4 465 1 265 3 455 9 185
Förändrade uppdrag 2018 enl BP13 2 309 2 309
Förändr uppdr M-fak enl BP 15 6 222 6 222
Ökat uppdrag kemikurser inom biomedicinprogrammet 2 505 2 505
Ökat uppdrag TFHS 1 503 1 503
Ökat uppdrag från 2013, Svenska som främmande språk 1 270 1 270
Ökat uppdrag från 2013, SAS 726 726
Nya SAS-kurser beslut 2015                                          238 119 238 119 119 119 119 119 1 190
Ämneslärarutbildningen                                               * 20 884 1 017 3 965 25 866
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen      * 1 271 1 271
Medel till digitalisering, utv kvalsäkringssyst, sammanflätning 7 000 7 000
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag * 6 093 6 093
Samordning insatser nyanlända 1 000 1 000
Kvalitetsförstärkning BP16 , t o m 2020 3 918 4 562 2 215 181 560 57 5 727 205 17 425
Överföring pga nya organisatoriska placeringar 11 42 -53 0
Plo kvalitetsförstärkning BP16 72 84 41 3 11 1 106 3 321
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gem finansiering LUKOM, UB 18 026 6 605 24 631
Permanent förstärkning riktad Odeum 80 80
Gem finansiering för att stimulera samverkan 1 059 530 1 589
Gem finansiering till fakulteter 8 960 300 9 260
Gem finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gem finansiering kvalitetsförstärkning SAS 128 1 182 38 19 19 19 394 19 1 818
Gem finansiering internationalisering 1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 687 290 2 000 11 000
Gem finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gem finansiering riktade ändamål, resterande 29 447 29 447
Gem finansiering från fakultet/motsv -6 528 -6 885 -2 908 -4 999 -19 490 -12 739 -4 570 -12 072 -418 0 0 -70 609
Summa tilldelning 186 448 202 262 81 417 138 670 543 590 353 430 129 373 338 680 12 937 21 676 6 605 52 402 2 067 491
Utbildningsuppdrag 187 389 170 642 82 205 140 479 559 416 365 652 127 219 346 505 11 987 1 991 494
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Planeringsförutsättningar för 2019 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2018-års prisläge
Gemensam finansiering


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


Summa


Ramtilldelning 2018 183 398 165 996 79 950 142 295 558 834 359 372 127 219 340 630 11 832 0 0 0 1 969 526
Pris- och löneomräkning (plo) 0
Kurs i entreprenörskap 1 000 1 000
Förändrat uppdrag 2018 enl BP 18, sommarkurser 3 455 3 455
Förändrade uppdrag 2019 enl BP18 8 785 2 535 11 320
Förändrade uppdrag M-fak enl BP 15 8 196 8 196
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ej fördelat 3 238 3 238
Ämneslärarutbildningen BP17 + LU-satsning 20 884 1 017 3 965 2 000 27 866
Ökningar för hyra 2013, ej i ramen 1 271 1 271
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 6 093 6 093
Medel till digitalisering, utv kvalsäkringssyst, sammanflätning 7 000 7 000
Kvalitetsförstärkning BP16 t o m 2020 3 990 4 646 2 256 184 582 58 0 5 875 155 17 745
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gem finansiering LUKOM, UB 18 106 6 605 24 711
Gem finansiering för att stimulera samverkan 530 530
Gem finansiering till fakulteter 8 960 300 9 260
Gem finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gem finansiering kvalitetsstärkning SAS 128 1 182 38 19 19 19 394 19 1 818
Gem finansiering internationalisering, 2018 års fördeln 1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 687 290 2 000 11 000
Gem finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gem finansiering övrigt 30 200 30 200
Gem finansiering från fakultet/motsv -6 458 -6 810 -2 877 -4 945 -19 581 -12 756 -4 521 -11 941 -413 0 0 -70 303
Summa tilldelning 186 519 202 337 81 448 138 724 552 283 357 922 129 422 338 811 11 883 21 676 6 605 57 393 2 085 022
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Planeringsförutsättningar för 2020 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2018-års prisläge
Gemensam finansiering


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


Summa


Ramtilldelning 2019 exkl kapitalfinansiering 183 398 165 996 79 950 142 295 567 619 370 103 127 219 340 630 11 832 0 0 0 1 989 043
Pris- och löneomräkning (plo) 0
Kurs i entreprenörskap 1 000 1 000
Förändrat uppdrag 2018 enl BP 18, sommarkurser 3 455 3 455
Förändrade uppdrag 2020 enl BP 18 8 633 2 491 11 124
Förändrat uppdrag utbyggnad 2015 -2 848 -2 848
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ejfördelat 6 441 6 441
Ämneslärarutbildningen BP17 + LU-satsning   20 884 1 017 3 965 2 000 27 866
Ökningar för hyra 2013, ej i ramen 1 271 1 271
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 6 093 6 093
Medel till digitalisering, utv kvalsäkringssyst, sammanflätning 7 000 7 000
Kvalitetsförstärkning BP16 t o m 2020 3 990 4 646 2 256 184 582 58 0 5 875 155 17 745
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gem finansiering LUKOM, UB 18 106 6 605 24 711
Gem finansiering för att stimulera samverkan 530 530
Gem finansiering till fakulteter 8 960 300 9 260
Gem finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gem finansiering kvalitetsstärkning SAS 128 1 182 38 19 19 19 394 19 1 818
Gem finansiering internationalisering, 2018 års fördeln 1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 687 290 2 000 11 000
Gem finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gem finansiering övrigt 30 500 30 500
Gem finansiering från fakultet/motsv -6 450 -6 802 -2 873 -4 939 -19 855 -12 827 -4 516 -11 927 -413 0 -70 603
Summa tilldelning 186 527 202 345 81 452 138 730 560 642 360 342 129 427 338 825 11 883 21 676 6 605 58 048 2 096 502
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Resursfördelning för 2018 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet plo 0,0184 2018-års prisläge


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


Summa


Ramtilldelning 2017 exkl SFO-medel 74 872 230 273 38 512 33 659 361 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 750 909
Minskad basfi pga lägre avskrivningar -700 -700
CMÖ, ny organisatorisk placering 7 465 -5 665 1 800
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, ny organisatorisk placering 340 -340 0
CIRCLE, ny organisatorisk placering 1 000 2 660 700 -4 360 0
Arbetsmiljöhögskolan, ny organisatorisk placering 530 -530 0
Pris- och löneomräkning, plo 1 396 4 237 709 619 6 722 5 742 7 792 2 476 516 397 1 271 358 32 237
Ökning anslaget till forskning 427 1 313 223 192 2 063 1 779 2 415 721 235 123 398 111 10 000
CMÖ, permanent förstärkning 1 200 1 200
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, permanent förstärkning 1 000 1 000
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020 1 000 1 000
CIRCLE, permanent förstärkning 1 000 1 000
TFHS, permanent förstärkning 1 000 1 000
Historiska museet, omhändertagande av arkeologiska fynd 4 000 4 000
Ökade hyreskostnader vid flytt av magasin 1 000 1 000
LU Futura 2018-2020 3 000 3 000
Pufendorfinstitutet 2 500 2 500
Linnéstöd till LUCSUS 250 250
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 630 630
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 27 809 90 363 25 106 12 360 4 902 160 540
SFO-medel för vidareförmedling 35 045 35 045
Plo fakulteternas SFO-medel 512 1 663 462 227 2 864
Forskningsinfrastruktur, nationell 5 000 5 000
Repatriering 5 000 5 000
LUNBISS 2018-2020 1 000 1 000
Samarbeten och samverkan 10 000 10 000
Stimulansmedel internationalisering 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel 35 000 35 000
Lokalfond 16 500 16 500
Forskarskola ämnesdidaktik 1 500 500 2 000
ESS 55 000 55 000
Riktade ändamål, resterande 44 485 44 485
Summa tilldelning 77 695 237 323 40 074 34 471 406 447 411 633 459 757 151 572 31 557 26 113 70 759 20 926 216 932 2 185 259
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Planeringsförutsättningar för 2019 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2018-års prisläge


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


Summa


Ramtilldelning 2018 exkl SFO-medel 77 695 235 823 39 444 34 471 377 126 319 608 433 689 138 985 31 307 26 113 70 759 20 926 1 805 946
Minskning av stimulansmedel -1 000 -1 000
Pris-och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 630 630
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020 1 000 1 000
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 28 321 92 026 25 568 12 587 4 902 163 403
SFO-medel för vidareförmedling 35 045 35 045
Plo fakulteternas SFO-medel 0
LU Futura 2018-2020 3 000 3 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
LUNBISS 2018-2020 1 000 1 000
Forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel    35 000 35 000
ESS 55 000 55 000
Riktade ändamål, resterande 67 720 67 720
För senare beslut nya medel BP 18 27 961 27 961
Summa tilldelning 77 695 235 823 40 074 34 471 406 447 411 633 459 257 151 572 30 307 26 113 70 759 20 926 248 128 2 213 205







Bilaga 2


Planeringsförutsättningar för 2020 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2018-års prisläge


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


Summa


Ramtilldelning 2019 exkl SFO-medel 77 695 235 823 39 444 34 471 377 126 319 608 433 689 138 985 30 307 26 113 70 759 20 926 1 804 946
Pris-och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 630 630
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020 1 000 1 000
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 28 321 79 526 25 568 12 587 4 902 150 903
SFO-medel för vidareförmedling 35 045 35 045
Plo fakulteternas SFO-medel 0
LU Futura 2018-2020 3 000 3 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Avsättning LUNBISS 2018-2020 1 000 1 000
Forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel    35 000 35 000
ESS 55 000 55 000
Riktade ändamål, resterande 70 070 70 070
För senare beslut nya medel BP 18 72 699 72 699
Summa tilldelning 77 695 235 823 40 074 34 471 406 447 399 133 459 257 151 572 30 307 26 113 70 759 20 926 295 216 2 247 793







Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive
gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg 2018


(tkr)
Universitetsgem kostnader 2018 Universitetsgem kostnader 2017


Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Förändr
LTH 63 765 1 915 75 202 140 882 59 645 642 71 011 131 297 9 585
N 18 033 189 52 239 70 462 15 814 394 51 833 68 042 2 420
J 10 835 1 036 3 620 15 492 10 730 865 3 493 15 087 405
S 42 466 293 17 951 60 710 41 620 783 15 700 58 103 2 608
EHL 25 044 509 12 201 37 753 25 256 441 11 044 36 741 1 011
M 44 506 2 469 108 982 155 956 41 885 1 927 104 168 147 980 7 977
K 16 740 0 2 452 19 192 16 203 0 2 516 18 719 472
HT 25 099 942 23 503 49 545 23 927 276 22 931 47 134 2 410
MAX IV LAB 0 0 19 458 19 458 0 0 16 573 16 573 2 885
LUKOM 3 110 0 1 575 4 684 3 188 0 1 185 4 373 311
USV 2 794 97 5 511 8 402 6 107 1 247 10 357 17 711 -9 309
Totalt 252 392 7 451 322 694 582 537 244 375 6 576 310 810 561 761 20 776


Fördelning av kostnader för Gemensamma servicefunktioner vid Campus
Helsingborg 2018


(tkr)
Utbildning ppdragsutbForskning TOTALT Jmf 2017 Förändr


LTH 2 225 0 420 2 646 2 517 129
N 629 0 292 921 856 66
J 378 0 20 398 400 -1
S 1 482 0 100 1 582 1 563 19
EHL 874 0 68 942 957 -15
M 1 553 0 609 2 163 2 077 86
K 584 0 14 598 588 10
HT 876 0 131 1 007 978 29
MAX IV LAB 0 0 109 109 95 14
LUKOM 109 0 9 117 120 -2
USV 98 0 31 128 275 -147
Summa (tkr) 8 809 0 1 804 10 613 10 425 188
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Fördelning av kostnader för CFL LU 2018 tkr


Område År 2018 Jmf 2017 Förändr
LTH 4 431 4 329 103
N 2 676 2 599 77
J 374 377 -3
S 1 592 1 599 -7
EHL 992 1 011 -19
M 3 344 3 330 14
K 432 417 15
HT 1 758 1 743 15
MAX IV LAB 607 579 28
LUKOM 143 131 12
USV 251 487 -236
Summa 16 600 16 600 0


Fördelning av debitering för lokal avgift 2018
(bas: lönekostnad juli 2016 - juni 2017)


(tkr)
Utbildning ppdragsutbForskning TOTALT Jmf 2017 Förändr


LTH 3 021 69 7 046 10 136 9 625 511
N 811 5 4 936 5 752 5 662 90
J 520 38 337 896 867 29
S 2 105 6 1 673 3 785 3 605 180
EHL 1 212 22 1 126 2 360 2 315 45
M 1 951 95 8 814 10 860 10 558 302
K 792 0 243 1 034 1 010 25
HT 1 300 46 2 343 3 689 3 617 73
MAX IV LAB 0 0 1 394 1 394 1 332 62
LUKOM 141 0 123 264 255 9
USV 136 4 499 639 1 242 -603
Totalt 11 990 286 28 534 40 809 40 087 722
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Inledning 
En omvärldsanalys är en strukturerad studie av omgivande faktorer som på olika 
sätt bedöms kunna påverka en organisationens uppdrag och verksamhet. En 
omvärldsanalys kan ta sin utgångspunkt i historiska skeenden men fokuserar 
framför allt på händelser som nyligen inträffat eller förväntas inträffa. I arbetet med 
en omvärldsanalys ligger inte minst önskan och strävan efter att bedöma framtida 
utmaningar, risker och möjligheter. Denna text är primärt en beskrivning av vissa 
internationella och nationella händelser och skeenden och inte en regelrätt analys 
och riskvärdering. Till sin huvuddel är därmed denna text inte värderande och 
avgör inte om en trend är bra eller dålig för universitetet. 
 
Omvärldsanalysen är i första hand ämnad som underlag till universitetsstyrelsen. 
Förhoppningen är att dokumentet även kan användas av andra intressenter. Målet 
och ambitionen är att texten ska stimulera till och skapa ett samtal kring 
universitetets roll i en större kontext och vilka utmaningar och möjligheter vi 
särskilt bör uppmärksamma framöver. Årets text är den andra i sitt slag. 
Omvärldsanalysen 2016 var den första som presenterades för universitetsstyrelsen. 
Upplägget var till sin grund samma då som nu, med fokus på megatrender utifrån 
en tioårshorisont. Fem olika utmaningar lyftes särskilt fram: 


• Kunskapsförmedling och faktaresistens 
• Anseende och förtroende 
• Digitalisering och e-lärande 
• Integrering av nyanlända 
• Förbättrad matchning 


 
Utifrån Omvärldsanalysen 2016, de särskilt utpekade utmaningarna och den 
diskussion som universitetsstyrelsen hade har olika former av insatser gjorts. I 
universitetets verksamhetsplan för 2018 lyfts några sådana insatser och åtgärder 
fram. Exempel på detta är inrättandet av LU Futura och medlemskapet i The 
Conversation. Omvärldsanalysen 2016 har även varit underlag för olika typer av 
strategiska diskussioner i universitetets nämnder. 
 
Målet med LU Futura är att Lunds universitet ska identifieras som en motor för 
formuleringen av samhällsrelevanta frågeställningar samt bidra med relevanta 
beslutsunderlag och sammanställningar i aktuella samtidsfrågor. The Conversation 
är en internationell nyhetsplattform där forskningsbaserade nyheter publiceras som 
är fria att använda för alla journalister och intresserad allmänhet. 
 
Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Riskutskottet ska delta i 
beredningen av universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande 
riskvärdering, bereda universitetsstyrelsens beslut om bedömning om den interna 
styrningen och kontrollen samt öka förståelsen och medvetenheten i 
universitetsstyrelsen för de övergripande risker som universitetet exponeras för 
eller förväntas exponeras för. Riskutskottet har därmed ett särskilt uppdrag i 
förhållande till den årliga omvärldsanalysen.  
 
Utöver riskutskottet har utbildningsnämnden, forskningsnämnden och 
forskarutbildningsnämnden aktivt bidragit med inspel och underlag till denna 
omvärldsanalys. Professor Mats Benner har deltagit i arbetet, framför allt som 
huvudförfattare till avsnittet En samlad utblick. Avdelningen Planering har hållit 
ihop processen och texterna. 
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I. En samlad utblick 
I denna rapport sammanfattas ett antal viktiga tendenser i universitets omgivning. 
En är befolkningsutvecklingen och migrationen, som förändrar spelplanen i många 
avseenden, i form av en ökad rörlighet mellan länder men också genom 
utvecklingen av så kallade megastäder i de snabbväxande delarna av världen 
(Asien och Afrika). Världen vidgas, vilket skapar både möjligheter och utmaningar 
för ett land som Sverige.  
 
Vidare har en mängd institutioner och arrangemang vuxit fram de senaste 
decennierna för att underbygga fördjupade ekonomiska relationer och strömmar i 
världen, och flera av dessa befinner sig i kraftfull omvandling. Det kanske mest 
uppenbara exemplet är det europeiska samarbetet, som står under stor press i 
samband med brexit, men även en ökande tvehågsenhet kring det europeiska 
politiska, sociala och ekonomiska samarbetet också på andra håll.  
 
Denna utveckling påverkar utbildningens och forskningens område: Sverige har 
hittills legat nära Storbritannien i den europeiska politiken, också inom 
forskningens område, medan intressena i övriga Europa har en annan orientering, 
med tydligare industri- och branschorientering och med svagare betoning på 
(grund-)forskning. När dessutom 15 procent av EU:s budgetunderlag faller bort, 
förstärks inriktningen mot EU:s kärnintressen (dessutom med ökade gemensamma 
försvarspolitiska åtaganden) – där den grundläggande forskningen riskerar att 
marginaliseras.  
 
Detta betyder för ett universitet som Lund att det blir en ytterligare förskjutning 
mot stora och komplext sammansatta program med ett betydande inflytande för 
företag och myndigheter. Detta förstärks av en liknande utveckling på nationell 
nivå med stora och komplext sammansatta program med tydlig nyttoorientering. 
Digitaliseringen är en ytterligare kraft som lyfts fram i rapporten; den driver på 
strukturomvandling och rationalisering av både utbildning och forskning: 
kvalificerat studiematerial tillgängliggörs brett, samtidigt som forskningens 
beroende av infrastruktur för databearbetning och datalagring växer. 
 
Det finns ett flertal andra tendenser i och kring högskolesektorns omvärld som får 
direkt och indirekt påverkan för ett forskningstungt universitet som Lund. De 
handlar om hur universiteten ska finansieras, hur deras utbildnings- och 
forskningsprofil ska se ut, hur de leds och hur deras samhällsroll utformas.  
 
För forskningens finansiering kan vi se en tendens mot att (åter) betona 
nyttovärden i och genom medverkan i stora och sammansatta samhällsinriktade 
program. Det finns också en ökad förväntan om att denna samhällsorientering i 
forskningsprogrammen ska slå igenom också i hur utbildningen organiseras, och vi 
kan förvänta oss ett ökat inslag av utvärderingar och styrningsförsök för att 
sammankoppla stora forskningsprogram med utbildningens inriktning och 
orientering.  Det finns samtidigt fortsatta förväntningar på högt vetenskapligt 
genomslag och synlighet. Forskningen formas därmed alltmer i sammanhang där 
inomvetenskapliga kvaliteter och samhällsintressen ska förenas, och blir dessutom 
alltmer beroende av digitaliserad infrastruktur. Detta driver på koncentrationen 
inom universitet och forskningsmiljöer som vill göra anspråk på att leda och driva 
sina respektive områden – utan infrastruktur minskar möjligheterna att göra viktiga 
bidrag inom olika kunskapsfält. Digitaliseringen ökar också pressen på 
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utbildningens organisation och finansiering: när alltmer innehåll finns öppet 
tillgängligt, ställs frågan om vad som ska bedrivas på plats, och hur samspelet 
mellan platsbunden och digital utbildning ska se ut. De stora kostnader som idag 
finns kopplade till lokaler, organisation och administration kan sannolikt reduceras 
ytterligare.  
  
Vad gäller utbildningen är en annan tydlig tendens att studiefinansieringen och 
relationen mellan privat och offentlig finansiering åter blivit en central fråga i 
Europa – med Storbritannien och Frankrike som exempel - liksom i Asien. Den 
internationella trenden går mot ett blandat ansvar för utbildningens ekonomi. Bland 
de europeiska länderna flyttas ansvaret försiktigt till privat finansiering, medan 
utvecklingen i Asien är den omvända – staten ökar sitt engagemang för att minska 
den historiskt stora delen som finansieras av familjer (vilket skapat ekonomiska 
inlåsningseffekter med stort sparande). I båda fallen är ambitionen att 
utbildningskvaliteten ska säkras och höjas, samtidigt som tillgängligheten ska vara 
fortsatt god, och därför kommer nya finansieringsmodeller att övervägas. 
Utvecklingen i Storbritannien blir signifikativ: där kommer sannolikt 
förskjutningen mot privat finansiering att brytas, samtidigt som statens 
engagemang måste finna nya former. Digitaliseringen kan i sin tur driva på 
kostnadsbesparingar och rationaliseringar.  
  
Samma spänningar mellan koncentration och tillgänglighet – inom smala 
ekonomiska ramar – lär komma att visa sig för svenska universitets del. En 
relaterad tendens är de ökade förväntningarna på utbildningskvalitet också bland 
forskningsuniversiteten – de senaste decenniernas kraftiga betoning på forskning 
har skapat obalanser som kommer att behöva hanteras. Den brittiska TEF-
utvärderingen är en modell, där staten styr via utvärdering och resursfördelning, en 
annan att universiteten frivilligt knyter utbildning och forskning närmare varandra 
och lyfter fram exempel på detta och mekanismer för att sprida dessa erfarenheter.  
 
Forskningens och utbildningens dynamik påverkar också ledande universitets 
arbetsvillkor. Relationen mellan ämnen, teorier och metoder är ständigt i 
omvandling – där vetenskapliga genombrott tenderar att ske över och mellan 
ämnesgränser, och över och mellan områden och praktiker. Även om forskningen 
utvecklats kraftigt de senaste decennierna, med allt fler publikationer, verksamma 
forskare och forskningsprogram, ökar orienteringen mot att sammanföra olika 
vetenskapsområden för att åstadkomma nya kombinationer och kraftfulla 
genombrott (ofta sammanfattat i ledordet ”convergence”). Ett universitet som på 
allvar engagerar sig i sådan ”konvergens” behöver därför pröva och ompröva sin 
organisation och sina former för samarbeten – internt och externt. Den behöver 
också se över och utveckla sitt utbildningsutbud, så att ”kunskapskonvergensen” 
syns även där.  
 
Parallellt med dessa trender inom forskning och utbildning, vidgas 
innovationsbegreppet: från att ha främst betonat patent, företagande och samverkan 
kompletteras det med en bredare syn, som betonar ansvar, användning, 
engagemang med brukare och nyttiggörande som drivkrafter. Det har delvis att 
göra med att samhället står inför ett antal mycket omfattande och sammansatta 
”utmaningar” – klimatförändring, förnyelse av energisystem, omvandling av 
välfärds- och trygghetsmodeller – som engagerar stora vetenskapliga och 
pedagogiska områden och som har en mycket stor träffyta i samhället. 
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Tillsammans med den växande konvergensen mellan kunskaps- och teknikområden 
förstärker det behovet av arenor och plattformar där universiteten finner former för 
att på ett produktivt sätt förena samhällsengagemang med vetenskaplig synlighet.  
Många av arenorna för samhällsengagemang är gränsöverskridande och ställer krav 
på internationell närvaro och internationellt engagemang – inte enbart i form av 
avtal och bilaterala relationer utan också som pådrivande och organiserande nivå. I 
frågor om fattigdomsbekämpning, energiomställning och säkerhetsfrågor kan 
universitet förväntas spela en roll som opinionsbildare och som ankare för 
kunskapsbaserade diskussioner och expertarenor. Denna roll har sedan länge 
spelats av universitet och think-tanks i Nordamerika, men är mer ovanlig i Europa 
och Asien– den kommer sannolikt att växa betydligt framöver. 
  
De senaste åren har utmärkts av en accelererande tendens att mäta och följa 
vetenskaplig aktivitet, så till den grad att de som sysslar med vetenskaplig 
kvantitativ data varnat för ett överdrivet och snedvridande användande av dem. 
Sannolikt har dock denna typ av verksamhet kommit för att stanna och deras 
användning – och deras relativa grad av sofistikation – kommer att öka, inte minst 
eftersom de som finansierar och berörs av forskning och utbildning också har 
förväntningar på mått för uppföljning. Rankingar och bedömningar finns därför 
kvar i framtiden men de vidgas och blir mer holistiska, och allt mer fingraderade i 
försöken att fånga upp förändringar i hur forskning och utbildning sprids, kommer 
till nytta och används.  
 
Som nämns senare i rapporten finns en reell risk att universitet som varit historiskt 
priviligierade – som Lund – halkar efter i internationella jämförelser där nya 
lärosäten tar plats och utnyttjar dynamiken i metriker och andra jämförelsemått. 
Det syns just nu i den starka betoningen på citeringsgrad – vilket har fångats upp 
av universitet inte minst i Asien – och kommer sannolikt att få en ökad betydelse 
också inom utbildningen i takt med att måtten på kvalitet och genomslag utvecklas. 
Det arbete som idag påbörjats om jämförelsemått inom högre utbildning kommer 
att växa i betydelse, inte minst i ljuset av debatten om hur utbildningen ska 
finansieras.  
  
Alla de trender och tendenser som presenteras här, pekar på att universitetens 
samlade betydelse växer men också att deras mandat blir alltmer komplext och 
sammansatt: tillgänglighet och exklusivitet, samverkan och originalitet, expansion 
och snäva ekonomiska ramar, nationellt ansvar men också global närvaro. När 
motstridiga tendenser ska fogas samman, brukar ledarskapets roll lyftas fram. Det 
gäller att med trovärdighet kunna såväl representera samhällsengagemang som att 
finna former för att organisera och finansiera verksamhet som kan svarar emot 
sammansatta mål.  
 
Universitetens ledningar, hur de är sammansatta, hur de agerar och hur de 
samspelar med andra ledningsnivåer i samhället är ett annat område där man kan 
förvänta sig stora rörelser framöver: där den kollegiala förankringen kombineras 
med en mer explicit anknytning till samhälleliga, politiska och ekonomiska 
processer utanför universiteten, och där universiteten hittar nya former för denna 
förankring. Också här finns trenden att den samhällsrelaterade modell som 
utvecklats i Nordamerika sprids och anpassas till andra sammanhang, där 
universitetens olika intressenter förväntas spela en mer aktiv roll i utformningen av 
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universitetens inre arbete, återigen på att sätt som förstärker snarare än 
underminerar deras integritet och trovärdighet.  
  
Detta berör också frågan om hur universiteten ska ledas i spänningsfältet mellan 
autonomi och styrning. Sedan en tid har universitetens organisatoriska 
handlingsutrymme vuxit, samtidigt som en mängd uppföljnings- och 
utvärderingsinstrument tillkommit och resursbasen blivit allt mer sammansatt. 
Detta har löst en hel del problem (minskad detaljstyrning, ökad flexibilitet) men 
skapat andra – kring förnyelse, ledningsroll, anknytning till samhällsintressen, med 
mera. Sannolikt kommer balansen att justeras och staten, och andra intressenter, 
söka efter nya styrningsformer och finansieringsmodeller. Ett universitet som gör 
anspråk på att vara ledande och drivande i kunskapsutvecklingen kommer att 
behöva formulera egna ideal och föreställningar om relationen mellan styrning, 
självständighet och finansiering.   
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II. Nationell och global utveckling 
I denna del av omvärldsanalysen görs ett par nedslag på trender i omvärlden som 
har en direkt eller indirekt koppling till högskolesektorn. Texten innehåller ett 
urval av händelser och trender som kan komma att påverka högskolesektorns 
utveckling. De första avsnitten granskar nationella trender för att därefter ta ett steg 
tillbaka och presentera internationella skeenden. 
 
Befolkningsutveckling i Sverige 
Sveriges befolkning väntas öka i samtliga åldersgrupper. År 2060 beräknas antalet 
invånare vara drygt 13 miljoner.1 Det finns tre tydliga trender i den demografiska 
utvecklingen i Sverige: andelen äldre ökar, andelen utrikes födda ökar och en allt 
större andel av befolkningen bor i storstadsregionerna. Den demografiska 
utvecklingen kommer att få konsekvenser för den framtida tillväxten och 
produktivitetsutvecklingen, och för möjligheterna att finansiera välfärdssystemen.2 
Förskjutningen mot en större andel äldre innebär att försörjningskvoten ökar, vilket 
innebär att allt färre kommer att försörja fler. Om det inte vore för en ökad 
invandring skulle försörjningskvoten ha en än mer negativ utveckling.3 
 
Ekonomisk utveckling 
Det kommer att ske en fortsatt strukturomvandling inom svensk ekonomi, vilket 
innebär att resurser flyttar mellan olika sektorer, framför allt till tjänstesektorn och 
den offentliga sektorn. Som en konsekvens av den tekniska utvecklingen förväntas 
antalet sysselsatta inom varuproduktionen att minska. Istället förväntas en ökning 
av sysselsättningen inom tjänstesektorn, vad gäller tjänster som riktar sig mot 
hushåll såväl som insats i annan produktion. På samma sätt bedöms 
sysselsättningen inom de offentligt finansierade välfärdstjänsterna att öka, detta 
som en följd av en ökad efterfrågan på vård och omsorg i takt med att den äldre 
delen av befolkningen blir större.4 Beträffande den globala ekonomiska 
utvecklingen så prognosticerar OECD för en årlig ökning av OECD-ländernas 
tillväxt på 2,1 procent. Icke-OECD-länder förväntas ha en årlig tillväxt på i 
genomsnitt 4,8 procent, vilket innebär att tillväxten är större i utvecklingsländerna 
än i industriländerna.5 
 
Läget på arbetsmarknaden   
Läget på arbetsmarknaden förbättras i Sverige. Under 2016 förstärktes efterfrågan 
på arbetskraft samtidigt som både antalet vakanser och antalet anställda ökade. 
Även arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden ökade. Arbetslösheten 
minskade från 7,4 procent i slutet av 2015 till 6,9 procent i slutet av 2016.6 
Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka under 2017 och 
2018 samt att sysselsättningsgraden ökar både bland inrikes och utrikes födda. Den 
politiska ambitionen i Sverige är hög. Regeringen har satt ett mål att arbetslösheten 
i Sverige ska vara lägst i EU år 2020.7 Det är ett mål som kan bli svårt att nå. 


                                                      
1 Sveriges framtida befolkning 2016–2060 SCB 
2 Långtidsutredningen, s. 52–53 
3 Långtidsutredningen, s. 71–78 
4 Långtidsutredningen, s. 83–84 
5 OECD Economic outlook June 2017 
6 Arbetslöshet 15 - 74 år, procent av arbetskraften. SCB 
7 http://www.regeringen.se/artiklar/2016/04/finanspolitikens-inriktning--april-2016/ 
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Även i Skåne ökar sysselsättningen och arbetslösheten minskar. Skåne har dock 
högre arbetslöshet än riket. År 2016 var arbetslösheten i Skåne 7,4 procent jämfört 
med riket 6,0 procent8.  Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden i Sverige och 
har under de senaste åren legat 2 - 3 procent under riksgenomsnittet, detta även när 
siffran korrigerats för de 14 500 personer som gränspendlar till Danmark.9 
 
Arbetsförmedlingen (AF) är en nyckelmyndighet i arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor med ett tungt uppdrag. Under året har AF fått en del kritik, inte 
minst från regeringen som vill se bättre resultat. 2016 tillsattes en 
arbetsmarknadsutredning som bland annat har i uppdrag att föreslå hur utbildning 
och andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken bör förhålla sig till skolväsendet, 
universitet och högskolor samt folkbildningen. 
 
AF har ett stort ansvar för etablering av nyanlända, ett uppdrag som har 
förtydligats och skärpts under 2017.  I Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 
deltog i augusti 2016 över 60 000 personer och i september 2017 har denna siffra 
ökat till 76 000 personer. Av dessa finns cirka 10 000 i Skåne. Hälften har minst en 
gymnasieutbildning och en dryg fjärdedel av dem har eftergymnasial utbildning 
som är längre än två år.10 Dessa individer skulle kunna utgöra studenter inom 
eftergymnasial utbildning framöver.  
 
Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden 
Arbetsmarknadens parter och regeringen framhåller att det finns en stor 
matchningsproblematik på den svenska arbetsmarknaden. Trots att arbetslösheten 
är fortsatt hög är rekryteringsbehoven inom näringslivet såväl som offentlig sektor 
stora. Problematiken ligger således varken i tillgången på arbetskraft eller på 
tillgången till arbete, utan tillgången på rätt kompetens. Problemet är inte heller 
isolerat till en viss sorts arbete utan finns inom flera sektorer. Det finns brist på 
såväl högskoleutbildad som gymnasieutbildad arbetskraft, det finns 
rekryteringsbehov av såväl socionomer och lärare som undersköterskor och 
hantverkare. Matchningsproblematiken är inte endast en svensk företeelse, även 
inom EU är detta ett aktuellt ämne som tas upp som ett strategiskt arbetsområde 
inom den under våren reviderade agendan för högre utbildning.11 
 
Digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden 
Utvecklingen inom industrin och tjänstesektorn är nära kopplad till den tekniska 
utvecklingen och digitaliseringen. Det får konsekvenser för den svenska 
arbetsmarknadens utformning och en tydligare jobbpolarisering går att skönja. 
Jobbpolariseringen innebär att antalet arbetstillfällen i mellansegmentet har 
minskat och mer arbete utförs i de hög- och lågavlönade segmenten. Detta kan 
kopplas både till datoriseringen av det svenska arbetslivet såväl som till 
robotiseringen i den svenska industrin.12 Den andra sidan av myntet är att den 


                                                      
8 https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Tidigare-
statistik.html, Inskrivna arbetslösa, Andel av befolkningen (16 - 64 år)1996–2016 
9 Skåneanalysen, Region Skåne, april 2017 
10 Siffror från Arbetsförmedlingen 2017-09-20. 
11 A Renewed EU Agenda for Higher Education 
12 Långtidsutredningen, s. 11 



https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Tidigare-statistik.html

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Tidigare-statistik.html





 
 
 10 
 


teknologiska utvecklingen ofta kan innebära stora produktivitets- och 
effektivitetsvinster. Detta kan bland annat ses i delningsekonomis framväxt och 
den bredare användningen av olika IKT-lösningar, som bland annat inneburit 
framväxten av nya och förändringar av befintliga marknader.13 I förlängningen kan 
digitaliseringen av arbetsmarknaden innebära att gränsen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare suddas ut. Viktigt i detta sammanhang blir att anpassa 
socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadens avtal och lagstiftning samt skatte-
systemet.  
 
Den fjärde industriella revolutionen innebär en ökad så kallad tjänstefiering, det 
vill säga gränsen mellan varor och tjänster suddas ut. Fler och fler varor är 
uppkopplade så att de även kan leverera olika typer av tjänster till konsumenten. 
Digitaliseringen har globala omfördelningseffekter. Det går att leda eller vara en 
del av en komplex varu- eller tjänsteproduktion, eller delta i högre utbildning för 
den delen, nästan var som helst i världen. 
 
Näringspolitisk utveckling 
Regeringens mål med den svenska näringspolitiken är att stärka svensk 
konkurrenskraft och skapa fler arbetstillfällen och växande företag. I detta arbete 
ses villkoren och konkurrenskraften för små och medelstora företag som en viktig 
del. Innovation ses som en tillväxtfaktor, och för att stärka innovationskraften för 
svenska företag har regeringen tillsatt ett innovationsråd. Andra prioriterade 
områden är hållbart företagande som innebär att företag ska ta ett ansvar för sin 
verksamhet ur ett både socialt och resursmässigt hållbart perspektiv.  
 
Regeringen har identifierat fem strategiska samverkansprogram som baserar sig på 
Nationella innovationsrådets bedömning i fråga om vilka områden där Sverige står 
inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningarna handlar om att skapa goda 
förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Kopplat till respektive 
program finns det en samverkansgrupp vars uppgift är att identifiera utmaningar 
och möjligheter för innovation och nya jobb inom respektive område. 
Samverkansgrupperna består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och 
akademi från de branscher som omfattas av respektive program.14 De fem 
programmen är: 


• Nästa generations resor och transporter 
• Smarta städer 
• Cirkulär och biobaserad ekonomi 
• Life Science 
• Uppkopplad industri och nya material 


 
Även regionalt arbetas det med innovationer i samarbete mellan offentliga 
myndigheter, akademi och privat sektor. Forsknings- och innovationsrådet i Skåne 
(FIRS) har fastställt tre samverkansområden: 


• Smarta material 
• Smarta hållbara städer  


                                                      
13 Långtidsutredningen, s. 60–65 
14http://www.regeringen.se/4a5f9c/contentassets/a5632922d38646eb84e9c4144bebd694/20
170911_overgripande-faktablad_samverkan_webb.pdf 
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• Personlig hälsa15 
 
Utveckling av offentlig sektor 
En förändrad befolkningsstruktur, urbanisering och växande medelklass sätter 
press på hälso- och sjukvård, bland annat kommer antalet personer med kroniska 
sjukdomar öka. För att hantera den ökande pressen på hälso- och sjukvård kommer 
forskning och utveckling inom genetik och Life science att vara viktiga. 
Digitalisering av sjukvården antas vara en framtida utveckling och en möjlig 
lösning för sjukvårdens effektivisering. Satsningarna på och utvecklingen av e-
hälsa ökar också men har redan fört med sig ett antal frågor kring finansiering, 
patientsäkerhet m.m., och vissa regioner indikerar att kostnader för e-läkarbesök 
har ökat.  
 
Den offentliga sektorns utgifter ökar, framför allt inom den kommunala 
sektorn.16Samtidigt ökar även den offentliga sektorns inkomster i form av skatter 
och avgifter.  
 
Tillitsstyrning, digitalisering och samverkan mellan myndigheter liksom arbete mot 
korruption är exempel på utvecklingstrender inom offentlig sektor. Ett exempel på 
myndighetssamverkan är verksamt.se som är ett samarbete mellan Skatteverket, 
Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen med syfte att underlätta 
myndighetskontakterna för företagare.17   
 
Regeringen har vidare startat ett arbete som ska leda till att förändra den statliga 
styrningen av den offentliga sektorn. I detta arbete går det att göra ett flertal 
intressanta "spaningar". Regeringen uttrycker att de vill att styrningen i större 
utsträckning än idag ska vägledas av verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och 
yrkesetik. Som en följd av detta uttrycker regeringen att detaljstyrningen ska 
minska till förmån för en mer strategisk styrning. Istället för kontroll och 
detaljstyrning vill regeringen se utvecklade former för uppföljning och styrning 
som är tydliga och verksamhetsanpassade och som bygger på tillit.18 I kölvattnet av 
Transportstyrelsens outsourcing av data har frågan väckts om tjänstemannaansvaret 
inom svensk förvaltning och huruvida det behöver ses över. 
 
Öresundssamarbete  
Det formella samarbetet mellan Skåne och Själland drivs numera av Greater 
Copenhagen and Skåne Committe. Det är ett relativt nytt samarbete mellan 79 
kommuner och tre regioner och har ersatt den tidigare samarbetsorganisationen 
Öresundskomiteen. Samarbete sker kring infrastruktur, arbetsmarknadsintegration 
och gränshinder, digital infrastruktur, gemensam livsmedelssatsning, turism och 
internationell marknadsföring. Förutom dessa sex fokusområden lyfts även vikten 
av att bygga samverkan kring ESS och MAX IV fram. 19 Det finns idag inte något 
formellt samarbete mellan lärosätena i Skåne och på Själland. Lärosätena utgör 
heller inte någon formell del av Greater Copenhagen and Skåne Committe.  


                                                      
15 https://www.skane.com/sv/skanes-innovationsomraden 
16 Den offentliga sektorn i korthet 2017, Statskontoret 
17 https://www.verksamt.se/ 
18 Uppdrag till Statskontoret om statlig styrning av offentlig sektor 
19 https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/handlingsplan-2017.pdf  



https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/handlingsplan-2017.pdf
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Internationell mobilitet och migration 
Fler människor än någonsin lever idag på flykt, och Sverige har under de senaste 
åren tagit emot ett stort antal personer. Under 2015 sökte över 160 000 personer 
asyl i Sverige.20 Regeringens ökade inresekontroll har dock inneburit att antalet 
asylsökande har minskat drastiskt och uppgick 2016 till 29 000 personer, dvs. 
samma nivå som 2011.21  Perioden 1 januari till 30 september 2017 ansökte 19 200 
personer om asyl i Sverige. Antalet asylsökande till Sverige sjunker men en 
konsekvens av invandringsvågen 2015 kommer med stor sannolikhet att bli att 
anhöriginvandringen kommer öka framöver. 
 
Invandringen till Sverige har tidigare dominerats av arbetskraftsinvandring bland 
annat från Finland och Polen men under de senaste decennierna har den dominerats 
av flykting- och anhöriginvandring. Sysselsättningen bland de som invandrat och 
är födda utanför Europa är i dagsläget lägre än för de som invandrat från andra 
delar av Europa.22  
 
Att Europa står inför fortsatta stora migrationsrörelser även de kommande åren är 
högst troligt. De konflikthärdar, i framför allt Mellanöstern och Afrika, som är en 
bakomliggande orsak till de nuvarande flyktingströmmarna, ser inte ut att få en 
lösning på kort sikt. Därutöver finns åtskilliga tecken på och orsaker till att vi går 
mot allt större global rörlighet och alltså en ökad migration. Detta har sin rot inte 
bara i krig utan även i miljöförändringar, religiösa motsättningar och växande 
ekonomiska klyftor.  
 
FN:s agenda 2030 
2015 beslöt världens stats- och regeringschefer om dels 17 globala mål, dels 
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har därmed åtagit sig att 
arbeta för att "utrota fattigdom och hunger överallt, bekämpa ojämlikheter inom 
och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att 
skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och 
flickors egenmakt, att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser". Dessa mål visar vad världens länder anser vara viktigt att arbeta 
med för att uppnå en hållbar utveckling.  
 
Dokumentet är historiskt i den meningen att det är en samlad strategi för hur alla 
världens länder gemensamt ska uppnå hållbar utveckling. I Sverige har regeringen 
tillsatt en delegation för arbetet med Agenda 2030.23  
 
Förskjutning mot Asien  
Ett troligt scenario är att Asiens ekonomiska momentum fortsätter ytterligare 
framöver.24 Kinas ambitioner manifesterar sig bland annat i planerna för den nya 
Silkesvägen - One belt, one road. Tanken är att bygga upp en omfattande 


                                                      
20 Migrationsverkets statistisk 
21 Migrationsverkets årsstatistik för 2016 
22 Långtidsutredningen, s. 75 
23 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
24 Asia 2050, Realizing the Asian Century, Asean development bank, 2011, Strategiska 
trender i ett globalt perspektiv – 2025: En helt annan värld? Regeringskansliet 2014 
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infrastruktur, även utanför Kina, som ska bilda ett antal rutter över hav och land. 
Dessa rutter ska transportera framför allt varor mellan Kina, över Mellanöstern och 
östra Afrika till Europa. One belt, one road kommer, om den helt eller delvis 
färdigställs, få geopolitiska konsekvenser. Den kommer att öka Kinas inflytande i 
de regioner rutterna passerar. Men det är också möjligt att ett ökat flöde av 
människor till och från Kina kan öppna upp landet för nya idéer och vägval.25 
Nedanstående bilder kan exemplifiera en viss förskjutning mot Asien inom 
forsknings- och utbildningsområdena.  
 
Figur 1Utgifter för FoU som andel av BNP


 


 
Figuren visar en kraftigare ökning av utgifter för forskning och utveckling i 
Sydkorea och Kina jämfört med några västeuropeiska exempel.26 Så har också 
antal asiatiska universitet bland topp 100 (QS världsrankning) ökat från 17 till 23 
från 2013 till 2017. 
 
Medelklass, klyftor och urbanisering 
Fattigdomen i världen, och framförallt den extrema fattigdomen, fortsätter att 
minska. Medelklassen växer främst i så kallade tillväxtländer. Efter decennier av 
minskande inkomstskillnader i flera länder, så ökar klyftorna på många håll. Detta 
kan leda till ökande sociala spänningar och konflikter som bland annat kan 
resultera i stora flyktingströmmar.27 
 
Mycket pekar på att Afrika 2025 kommer vara den enda kontinent där majoriteten 
av befolkningen inte lever i städer. Stora grupper så kallade fattiga stadsbor 
kommer troligen att finnas i megastäderna. Många stora städer blir globala aktörer 
kanske viktigare än många stater. De 100 största städerna förmodas komma att stå 
för 60 procent av global BNP 2025. Som en konsekvens av denna accelererande 


                                                      
25 http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2017/maj/kina-bestammer-spelreglerna-for-den-
nya-sidenvagen/ 
26 Forskningsbarometern 2017, Vetenskapsrådet 
27 Strategiska trender ur ett globalt perspektiv, Kansliet för strategisk analys, 
Regeringskansliet, 2014, s. 15–17 
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urbaniseringsprocess kommer gränsen mellan inrikespolitik och utrikespolitik att 
suddas ut ytterligare.28  
 
Populism och protektionism 
Det finns många definitioner av populism. Men flera politiska rörelser, som under 
de senaste åren vuxit sig starka och på flera håll vunnit parlamentariskt inflytande, 
uppvisar grunddrag som kan beskrivas som populistiska såsom: vi-dom tänkande 
(folk mot elit, nation mot nation etc.), kritik mot den representativa demokratin och 
till det kan läggas antiglobalism, protektionism och en skepsis mot etablerade 
institutioner och ordningar. Olika rörelser betonar olika delar. 
 
Populismen är inte sällan en del av auktoritära regimer och rörelser. Relativt starka 
populistiska tendenser och rörelser finns i östra Europa, bland brexitanhängarna i 
Storbritannien, i USA, i Venezuela, i Indien och på Filippinerna, bara för att nämna 
några exempel. Det finns naturligtvis många exempel på motrörelser mot 
populismen. I västra Europa verkar de nationalistiska populistiska tendenserna ha 
avtagit, vilket visar sig i de val som hållits bland annat i Nederländerna, Frankrike 
och Storbritannien. Om det är uttryck för en mer stadig trend eller utgör en tillfällig 
förändring i det politiska landskapet är svårt att avgöra. 
 
Även om högre utbildning och forskning oftast inte är en explicit måltavla för 
populistiska rörelser så kan den akademiska friheten hotas av dessa rörelser, då de 
många gånger ser universitet och högskolor som en del av den elit de kritiserar. 
Begreppet "alternativa fakta", som använts av företrädare för Trump-
administrationen utgör ett tydligt exempel på hur man ser på kunskap och 
etablerade vägar att nå kunskap.  
 
Det finns en tendens till ökande protektionism. Om detta leder till minskad 
mobilitet för varor, tjänster och människor, så är det även hämmande för forskning 
och högre utbildning. En rimlig slutsats är att misstron mot etablerad kunskap i 
kombination med de möjligheter att i stor utsträckning få åsikter bekräftade i 
sociala media till den grad att de tas för sanna, är viktiga orsaker till att 
populistiska rörelser fått kraft och relativt snabb spridning. 
 
Terrorhotet och informationssäkerhet 
Terrorattentaten har ändrat karaktär och har ökat i flera OECD-länderna.29 Detta 
får många direkta effekter med ökad övervakning, fler och tyngre beväpnade 
poliser, ökad vaksamhet, inskränkningar i den personliga integriteten mm. 
Terrorhotet framförs av den svenska regeringen som en anledning till inre 
gränskontroll mm. Det får även konsekvenser för tilliten mellan medborgare i ett 
land och mellan länder med bland annat ökad reglering av migrationspolitik och 
politisk populism som följd. 
 
Minskad mobilitet får även konsekvenser för högre utbildning och forskning i 
Europa och USA då mobilitet och rörlighet många gånger är en förutsättning för 
internationellt utbyte. De ideologier som terroristerna vill sprida är många gånger i 


                                                      
28 Strategiska trender ur ett globalt perspektiv, Kansliet för strategisk analys, 
Regeringskansliet, 2014, s. 15, s. 44–46 
29 Global terrorism index 2016, s. 4 
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förlängningen ett hot mot den akademiska frihet som vuxit fram i de demokratiska 
samhällena.  
 
Frågor om informationssäkerhet, integritet och sårbarhet blir allt mer centrala. 
Under 2017 har vi sett ett flertal hackerattacker mot olika myndigheter och företag 
runt om i världen med bland annat ekonomiska och integritetsmässiga 
konsekvenser som följd.   
 
Hotad akademisk frihet och autonomi 
Den akademiska friheten är inte självklar och det finns ett flertal exempel på länder 
där den akademiska friheten är hotad. Dödliga attacker har ägt rum på 
campusområden i Syrien, Nigeria och Pakistan. I Turkiet avskedas forskare, lärare 
och administrativ personal. De beläggs även med utreseförbud och i en del fall har 
de även arresterats. Även turkiska studenter har drabbats genom avskiljande från 
sina studier samt utreseförbud. I Kina har studenter tvingats återvända från sina 
studier utomlands och det finns tendenser till att forskare styrs i högre grad.  I 
Central- och Östeuropa, framförallt Ryssland och Ungern, hotas fristående 
universitet av nedläggning och inskränkningar i deras självbestämmande. 
Studentrörelsen i Venezuela utgör en stor del av proteströrelsen mot den mer 
auktoritära regimen. Fredliga protester möts av vattenkanoner och gummikulor. 
Den röda tråden i alla dessa händelser är att tysta avvikande uppfattningar och 
hindra kritisk granskning.30, 31  
 
Brexit  
Storbritannien har under 2017 inlett förhandlingar om sitt utträde ur EU och 
resultatet är högst ovisst. När det gäller forskning och utbildning är det inte 
orimligt att anta att det kommer att upprättas avtal liknande dem som andra 
europeiska länder har som inte är med i EU.  
 
Vad gäller forskning finns det 13 associerade länder till EU, alltså länder som inte 
är medlemmar, men som har olika avtal med EU. De associerade länderna bidrar 
ekonomiskt till ramprogrammen och deltar också i dem. I det stora samarbetet för 
studentmobilitet Erasmus+ ingår inte bara EU:s medlemsländer, utan även andra 
europeiska länder samt Turkiet.  
 
Storbritannien är en viktig samarbetspartner för Sverige både inom forskning och 
utbildning. Exempelvis kan nämnas att britterna är näst flest av de utländska 
forskare med vilka svenska forskare sampublicerar (internationell sampublicering) 
vetenskapliga artiklar. Storbritannien är också en populär studiedestination för 
svenska studenter, cirka 5 000 studenter, och cirka 850 britter studerar i Sverige.  
 
Det finns med andra ord risker för svenska lärosäten med brexit då det har varit bra 
för dem att Storbritannien varit med i EU. Det finns emellertid också möjligheter. 
Det är inte otänkbart att Sverige kan bli en alternativ studiedestination för studenter 
som väljer bort Storbritannien, exempelvis på grund av höga studieavgifter. Detta 
gäller också rekrytering av medarbetare - forskare och lärare som är verksamma i 


                                                      
30 Free to Think 2017, Scholars at Risk 
31https://www.timeshighereducation.com/news/academics-face-continuing-global-crisis-
attacks 
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Storbritannien och vill vara verksamma vid ett lärosäte i ett EU-land kan 
förmodligen i viss omfattning bli möjliga att rekrytera till Sverige.32  
 
Anseende och rankning 
Universitas 21 (U21) publicerar årligen en rankninglista som avser att spegla olika 
länders förutsättningar för forskning och högre utbildning. Listan omfattar 50 
länder och väger samman många faktorer såsom t.ex. finansiering, samverkan och 
forskningsproduktion. De senaste tre åren har Sverige placerat sig på femte plats. 
När det gäller finansiering, som U21 beräknar genom att väga samman totala 
utgifter för forskning och högre utbildning, antal studenter och BNP, så placerar 
sig Sverige som nummer ett i världen. 
 
 
Figur 2 U21-ranking 2017, topp 1033


 


 
 
Bilden nedan kommer från Forskningsbarometern 2017 och visar generellt att 
Sverige som forskningsnation står sig väl i den internationella konkurrensen. Den 
visar dock att relativt den stora satsningen på FoU så borde man kunna förvänta sig 
något större citeringsgenomslag.34 
 


                                                      
32 Brexit och universiteten – en svensk möjlighet för samarbete, Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2017  
33http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-ranking-of-national-higher-
education-systems-2017 
34Vetenskapsrådet: Forskningsbarometern2017: 
https://publikationer.vr.se/produkt/forskningsbarometern-
2017/?_ga=2.140450800.2136703167.1499063577-633840818.1481718879 
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Figur 3: Sverige i internationell jämförelse 


 
Svensk FoU i internationell jämförelseför ett urval indikatorer. Sveriges värden jämförs med medelvärdet för 
samtliga OECD-länder och med medelvärdet för de fem toppländerna. Med citeringsgenomslag anges Sveriges 
andel av högciterade artiklar jämfört med medelvärdet för samtliga länder i publikationsdatabasen och med 
medelvärdet för de fem toppländerna. Data för 2015; publiceringsdata för artiklar publicerade 2013–2015. Källa: 
OECD och Clarivate Analytics. 
 
 
I Sverige har universitet och högskolor näst högst förtroende bland allmänheten av 
olika samhällsinstitutioner. Högst förtroende har sjukvården. Forskare har högre 
förtroende än universitet och högskolor som institutioner.35 
 
Rankningsinstitut som rankar universitet internationellt genomför årligen 
anseendeundersökningar, men då är det inte allmänheten som svarar utan 
huvudsakligen andra forskare. Dessa undersökningar har under en följd av år visat 
att anseendet bland svenska lärosätens anseende sjunker. Det är dock ett relativt 
mått som påverkas av allt fler aktörer med högt anseende konkurrerar om samma 
utrymme. 
 
Med relativt få undantag växer universitet i delar av Asien, Afrika och Sydamerika, 
prestigemässigt, ganska långsamt. Det finns få aktörer med på rankningslistorna. I 
närtid är deras största utmaning att få lokala talanger att stanna kvar i regionen. 
 
 
 


                                                      
35 https://v-a.se/2017/06/ny-va-rapport-storre-fortroende-forskare-universitet/ 
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Figur 4: Academic reputation QS, svenska lärosäten


 


 
Resultaten av dessa undersökningar är avgörande för rankningsplaceringarna hos 
QS och THE, två av de mest kända rankningsinstituten. Det medför också att 
rankningsplaceringarna försämras. Inom några år är det troligtvis bara KI bland 
svenska lärosäten som placerar sig bland topp 100, bland svenska lärosäten, 
möjligen även KTH som visar på en positiv utveckling och har en tydligt uttalad 
strategi för att komma väl ut i rankningssammanhang. 
 
Figur 5: Rankningsplaceringar QS, svenska lärosäten


Not. KI rankas inte som lärosäte av QS p g a att de bara har en fakultet. 


 
Lunds universitets placering i några andra listor redovisas nedan. Taiwan och 
Shanghai gör inga anseendeundersökningar, men universitetets placeringar 
uppvisar likväl kräftgång. Det beror främst på att citeringsgraden sjunker. 
 
  2013  2014  2015  2016  2017 
QS  67  60  70  73  78 
Taiwan  82  81  87  91   
Shanghai 101–150  101–150  101–150  101–150   
THE  123  119  90  96   
Shanghairankningen redovisar placeringar över 100 i grupper om 50. Detaljerad analys visar dock en försämring 
varje år. 
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Figur 6:  Citeringsindex, jämförelse svenska lärosäten


 


 
Att befinna sig bland topp 100 i dessa sammanhang är definitivt beaktansvärt. Det 
finns ca 20 000 lärosäten att välja bland och endast 1–2 000 kvalar överhuvudtaget 
in bland dem som rankas. Icke desto mindre är topp 100 en magisk gräns. Lunds 
universitet riskerar att inom en snar framtid lämna denna exklusiva grupp. Det 
kommer i sin tur att påverka lärosätets möjlighet att rekrytera internationella 
studenter, personal samt möjligheten att attrahera forskningsmedel.  
 
Utbildning och mobilitet 
Frågan om studieavgifternas vara eller icke vara diskuteras flitigt i många länder 
och det finns starka krafter som drar åt olika håll.  
 
Antalet studenter som väljer att studera utanför sitt hemland ökar kraftigt. Att 
kunna attrahera denna grupp blir alltmer en överlevnadsfråga för universiteten. 
Sverige som studiedestination har både för- och nackdelar.  
 
Figur 7: Global studentmobilitet (Unesco) 


 


 
Lättillgängliga och gratis nätkurser, som dessutom ofta tillhandahålls av prestige-
universitet, har på kort tid blivit mycket populära. Det handlar redan om tiotals 
miljoner studerande årligen och de kommer att utmana den traditionella 
campusformen. De ger också nya möjligheter att utforma utbildningar. Till 
exempel kan ett mindre lärosäte erbjuda sina studenter att tillgodoräkna moocar 
från Stanford och MIT och därmed samtidigt snabbt höja sin egen prestige och 
drastiskt sänka sina kostnader.  
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III. Nationell utveckling inom universitets- och högskolesektorn  
Denna del av omvärldsanalysen pekar på ett antal trender inom universitets- och 
högskolesektorn som bedöms kunna påverka det framtida högskolelandskapet. 
Kapitlet inleds med en kort historik kring större händelser de senaste 40 åren. 
 
Historik 
Den grundläggande högskoleutbildningen i Sverige har genomgått två större 
reformer efter andra världskriget - 1977 och 1993. Reformen 1977 innebar att så 
gott som samtliga postgymnasiala utbildningar sammanfördes under högskolans 
domän. Ett antal nya högskolor tillkom runt om i landet och universitetsfilialerna 
blev självständiga högskolor. Ytterligare ett antal högskolor har tillkommit och 
sedan 1977 finns det minst en högskola i varje län. Reformen 1993 hade sin 
bakgrund i övergången till mål- och resultatstyrning inom statsförvaltningen. 
Denna reform innebar att lärosätena fick ökad frihet och statsmakternas 
detaljstyrning minskade påtagligt. Universitet och högskolor fick större möjligheter 
att själva besluta om framför allt antagning av studenter, studieorganisation, 
utbildningsutbud och anställning av lärare och forskare. Ett nytt 
resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning infördes.  
 
Universitetens och högskolornas två ursprungliga huvuduppgifter var utbildning 
och forskning. 1997 tillkom högskolans uppgift att samverka med det omgivande 
samhället, den s.k. tredje uppgiften.  Samverkansuppgiften har sedan dess 
utvecklats och konkretiserats i flera propositioner. Uppgiften preciserades 2009 till 
att även omfatta att lärosätena ska verka för att forskningsresultat tillkomna vid 
högskolan kommer till nytta. 
 
Ökad frihet för universitet och högskolor har varit ett viktigt och centralt mål för 
utbildningspolitiken i Sverige under det senaste dryga decenniet. 
Autonomiutredningens (SOU 2008:98) förslag att låta lärosätena omvandlas från 
förvaltningsmyndigheter till en ny form av inrättningar föll inte i god jord. Viss 
reglering i högskoleförordningen och regleringsbreven togs bort men inga mer 
genomgripande förändringar genomfördes.  Regeringens förslag att omvandla vissa 
universitet till stiftelser fick inte heller någon effekt (Ds 2013:49). 
 
Högre utbildnings totala kostnader och del av BNP 
Den totala kostnaden för sektorn uppgår till 80 miljarder varav 70 miljarder avser 
kostnader för lärosätena. De direkta statsanslagen till forskning och utbildning 
uppgick 2016 till 55 miljarder och utgör 80 procent av intäkterna till lärosätena. 
Sektorns del av statens kostnader utgör cirka 7 procent vilket motsvara 2 procent 
av BNP. Som en storleksjämförelse uppgick YH-utbildningarnas kostnader 2016 
till ca 2 miljarder kronor (exkl. kostnader för studiemedel).36 I budgetpropositionen 
för 2018 förslår regeringen ökningar av statsanslagen för både högskolan och 
yrkeshögskolan. 
 
 


                                                      
36 Myndigheten för yrkeshögskolan årsredovisning 2016 s. 54 







 
 
 21 
 


Figur 8: Lärosätenas totala intäkter samt intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
respektive forskning och utbildning på forskarnivå 1997-2016, miljarder kronor i 2016 års priser


 


 
Figuren ovan visar tydligt att resursgapet mellan utbildning och forskning har ökat 
de senaste 10 åren. 
 
Resurstilldelning och takbelopp 
Enligt gällande resurstilldelningssystem tilldelas varje år en definierad summa 
pengar till utbildning, ett s.k. takbelopp. Mot detta avräknas prestationer i form av 
antagna studenter och helårsprestationer utifrån en definierad prislista där olika 
utbildningar är värda olika mycket. Presterar ett lärosäte över takbeloppet utgår 
ingen ersättning men ligger prestationsgraden under takbeloppet riskerar lärosätet 
att få återbetala en del av sin tilldelade resurs och få ett sänkt takbelopp. 
Grundprincipen för nuvarande resurstilldelningssystem är i praktiken att lärosätena 
ska anpassa utbudet till studenternas efterfrågan, dimensionera efter sitt takbelopp 
och uppnå så hög genomströmning som möjligt. Medel till forskningen är mindre 
styrda, men ska finansiera forskarutbildningen. Staten styr inte dimensionering 
eller inriktning på forskarutbildningen, utan det är varje lärosätes ansvar. 
 
Ökade satsningar på utbildning 
Regeringen sjösatte en större satsning på kompetensutveckling och utbildning i 
budgetpropositionen för 2015. Huvuddelen av denna satsning gick till komvux/ 
yrkesvux och folkhögskolan samt till yrkesorienterade utbildningar framför allt 
inom yrkeshögskolan. Denna satsning löpte fram till och med 2019. Även 
universiteten och högskolorna fick del av denna satsning. Huvuddelen av medlen 
gick till riktade insatser inom lärarutbildningen och till vårdutbildningar. I 
budgetpropositionen för 2017 gjorde regeringen en ytterligare satsning på att bygga 
ut lärarutbildningarna. Trots att lärosätena fått en ökning av sitt utbildningsuppdrag 
på över en miljard under denna period är det andra utbildningsanordnare som är de 
tydliga vinnarna. Det finns en tydlig trend att bygga upp och förstärka kortare och 
mer yrkesinriktade utbildningar.  
 
I budgetpropositionen för 2018 satsar regeringen ytterligare miljarder på att 
stimulera och bygga ut utbildningar och kompetensutvecklingsmöjligheter. Fram 
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till 2021 kommer ca 90 000 nya platser att finansieras. Av dessa kommer cirka 
25 000 till universitet och högskolor.  
 
Forskarutbildningens utveckling 
Idag finns det ca 18 600 doktorander i Sverige. Sedan 1996 har antalet doktorander 
pendlat mellan 16 600 och 20 000. Det vill säga forskarutbildningen har inte ökat i 
takt med högskolans expansion. Däremot har antalet doktorsexamina fördubblats 
under samma period. Det beror i huvudsak på 1998 års forskarutbildningsreform 
som krävde säkrad finansiering av doktoranderna under deras studietid. Andelen 
forskarutbildades av den svenska befolkningen har minskat från 1,6 procent till 0,8 
procent. Forskarutbildningen har en internationell prägel då 40 procent av det 
totala antalet doktorandnybörjare utgörs av inresande personer. Övergången till 
forskarutbildningen är störst inom naturvetenskap och matematik/data. Lägst är 
övergångarna från pedagogik och lärarutbildning, hälso- och sjukvård samt social 
omsorg, samhällsvetenskap, juridik och handel och administration. Det finns en 
tydlig social snedrekrytering till forskarutbildningen. 88 procent av de antagna har 
föräldrar med hög eller medelhög utbildning. 
 
Finansieringsformerna för doktorander i Sverige har ändrats. Stipendier och 
utbildningsbidrag håller på att fasas ut till fördel för anställning som doktorand. År 
2016 finansierades 72 procent av doktoranderna av lärosätena, 16 procent hade en 
anställning utanför lärosätet (läkare, företagsdoktorander etc.), 7 procent uppbar 
stipendier och 5 procent hade annan försörjning.37  
 
UKÄ:s årsrapport 
Universitetskanslersämbetet lyfter i sin årsrapport för 2017 fram två utmaningar:  
Högskolor och universitet fyller sina platser till brädden, trots att det är rådande 
högkonjunktur. Under tidigare högkonjunkturer har antalet sökande till högskolan 
minskat men den tendensen kan inte ses nu. Det andra som lyfts fram är en fråga 
om hur stor forskarutbildningen behöver vara. Antal nybörjare på utbildning på 
forskarnivå har minskat under ett antal år och på längre sikt kommer det innebära 
att en mindre andel av den svenska befolkningen har en forskarutbildning. 
 
Högskolesektorns styrning och autonomi 
Inom många OECD-länder, inte minst i Europa, finns en tydlig trend mot ökad 
autonomi för högskolesektorn. Statsmakterna vill, av olika skäl, allt mer dra 
tillbaka sin mer direkta styrning. Detta görs ofta utifrån ideologiska förtecken och 
utifrån parollen att ökad frihet leder till ökad kvalitet. Men bakom dessa argument 
finns inte sällan en krass ekonomisk verklighet – statsmakten har inte längre råd att 
finansiera den högre utbildningen och forskningen fullt ut. Det ställs också krav på 
ökad effektivitet och snabbare genomströmning av studenter.  
 
I kommittédirektiven för den nya styrningsutredningen (Dir 2017:46) fastslår 
regeringen att lärosätena även i framtiden ska ha en hög grad av autonomi. Det 
fastslås också att lärosätena, även om de är statliga myndigheter, har en viktig roll 
som en kritisk och reflekterande kraft i samhället.  
 


                                                      
37 Universitetskanslersämbetets årsrapport 2017 
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Även om autonomin har ökat har också den politiska styrningen ökat inom vissa 
områden, genom till exempel utpekade strategiska forskningsområden och 
satsningar på enskilda och utpekade utbildningar. Regeringsmakten uppvisar inte 
sällan en ambivalens i sin relation till universiteten och högskolorna – det finns 
signaler för en ökad autonomi såväl som en ökad styrning och kontroll. Denna 
ambivalens kommer med stor sannolikhet att bestå även framöver. När olika 
signaler och strategier löper parallellt finns dock en risk att det blir svårt att 
bedöma vilka övergripande mål som styr. 
 
Det finns även en ambivalent och motstridig trend inom sektorn som handlar om 
kollegial styrning eller s.k. linjestyrning. Alla lärosäten upplever ett ökat behov av 
att kunna prioritera, hitta samordningsvinster, göra strategiska satsningar och lägga 
ner verksamhet. För att bland annat klara av krav på profilering, ökad effektivitet 
och kunna hävda sig i en ökad konkurrens håller många lärosäten på att stärka sin 
centrala styrning. Samtidigt finns en ökad kritik mot vad som ofta kallas för new 
public management. Inte minst vid flera flerfakultetsuniversitet ökar denna 
spänning.  
 
Statsmaktens rätt att kontrollera myndigheternas verksamhet och försäkra att 
skattemedlen används så effektivt som möjligt är både fullt förståelig och legitim. 
Samtidigt kan kontrollmekanismer vara mycket styrande för en verksamhet. Ett 
konkret exempel på hur kontroll kan påverka verksamheten är den nyligen 
genomförda granskningen av kvaliteten i utbildningen på grundläggande och 
avancerad nivå som Universitetskanslersämbetet utfört. Macchiarini-fallet vid KI 
belyser på ett annat sätt vikten av kontroll och vilka konsekvenser brist på tydlighet 
och regelefterlevnad kan få. Andra exempel på styrning från regeringen över 
lärosätena är att regeringen inte tillstyrkte Högskolan Dalarnas avveckling av 
campus Borlänge Även Blekinge tekniska högskola mötte motstånd från 
utbildningsdepartementet när de ville koncentrera sin verksamhet till en campusort.  
  
Breddad rekrytering och brett deltagande i högskoleutbildning 
Ett av lärosätenas uppdrag är att aktivt främja och bredda rekrytering till högre 
utbildning. UHR belyste under våren 2016 lärosätenas ansvar för breddad 
rekrytering och underströk då att allas möjligheter till högre utbildning, och på sikt 
inflytande och makt, är en demokratifråga.38  
 
I arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande lyfte UHR fram vikten 
av användandet av bedömning av reell kompetens och tillämpning av alternativt 
urval, vikten av utbildning av högskolepedagogik samt vikten av det stöd som 
erbjuds vad avser studenter med olika typer av funktionsnedsättningar och andra 
studenter med behov av stöd. UHR lämnade i sin rapport skarpa rekommendationer 
till regeringen, bland annat om att lärosätena ska ta fram en strategi för sitt arbete 
med breddad rekrytering och breddat deltagande. I underlaget till lyfte lärosätena 
utredningen fram problematiken kring att det inte finns särskilda medel avsatta för 
att arbeta med frågan. 
 


                                                      
38Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? – En redovisning av regerings-
uppdraget att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och 
breddat deltagande, UHR 2016 
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Efter detta har regeringen har utkommit med en promemoria benämnd ”Brett 
deltagande i högskoleutbildning”. Promemorian föreslår en ändring i 
högskolelagen där universitet och högskolor idag ”aktivt ska främja och bredda 
rekryteringen till högskolan” istället ”aktivt främja ett aktivt deltagande i 
utbildningen”. Regeringen motiverar ändringen med att det är en anpassning till 
hur många universitet och högskolor redan arbetar. 
 
Digitalisering inom högre utbildning och forskning  
Digitaliseringen påverkar forskning och utbildning på ett flertal olika sätt. Olika 
former av digitala lösningar blir allt viktigare pedagogiska verktyg i undervisning 
och i kommunikation med studenterna. För forskningen leder ökad digitalisering 
bland annat nya möjligheter för datainsamling, publicering och databearbetning. 
Digitalisering innebär många möjligheter men kräver samtidigt investeringar i form 
av infrastruktur, lagring, verktyg och utbildningsinsatser för att verksamheten ska 
kunna förbli konkurrenskraftig och för att kunna ta tillvara de möjligheter som 
finns.  
 
Open Science  
Digitaliseringen har lett till ökad tillgänglighet av forskningsresultat. Det leder till 
att fler forskningsfinansiärer har som villkor att resultat av den forskning som 
finansieras ska vara offentligt tillgänglig. Detta är en del av nyttiggörandet av 
forskning. Regeringen skriver i den senaste forskningspropositionen att ”öppen 
tillgång utgör normen och att inskränkningar i öppenheten utgör undantagen”.39 I 
forskningspropositionen problematiseras samtidigt dagens system där det saknas 
tydliga incitament för att publicera artiklar i öppna resurser istället för i 
traditionella tidskrifter. 
 
Öppen data innebär stora möjligheter dels för spridning av forskningsresultat och 
delning av forskningsresultat. Samtidigt ställs det frågor kopplat till det praktiska 
genomförandet, hur data ska delas och var ska den förvaras. Därutöver finns ett 
antal forskningsetiska frågor kring integritet för de personer som deltagit i studier 
och godkänt sin medverkan under vissa kriterier.  
Även öppen data ingår i forskningspropositionens ”målbild om att öppen tillgång 
till forskningsresultat inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och 
forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år”.40 
 
E-lärande 
I många länder växer marknaden för och användandet av e-lärande, eller edtech 
som det också benämns. I flera länder ses det som en tillväxtbransch som även kan 
innebära exportmöjligheter. Som exempel investerades det 1,85 miljarder dollar i 
e-lärandeföretag i USA under 2015. E-lärande ses som en möjlig lösning på många 
av de utmaningar utbildningssektorn står inför, till exempel möjliggör det för 
individer att komplettera sin grundutbildning, livslångt lärande och som 
komplement till sin övriga utbildning. Det finns flertalet exempel på 
användningsområden där e-lärande redan idag används och en tydlig trend är att 


                                                      
39 Prop. 2016/17:50, s. 107 
40 Ibid. 
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det anpassas för olika plattformar, till exempel mobiltelefoner, för att vara 
lättillgängligt för flera.41  
 
Hur digitaliseringen långsiktigt påverkar högre utbildning, såväl internationellt som 
nationellt, är fortfarande svårt att sia om. Försök som har gjorts med användandet 
av utbildningsformerna ”blended learning” och ”flipped classroom” (så kallade 
blandade lärmiljöer där digitala hjälpmedel har en framträdande roll) har gett goda 
resultat som visar på bättre prestationer än motsvarande utbildning med renodlad 
campus- eller online-undervisning samt bättre genomströmning.42 
 
Digitaliseringskommissionen skrev i sitt slutbetänkande fram ett antal synpunkter 
som rör universitet och högskolor. Bland annat så framhåller de vikten av 
kompetensutveckling i arbetslivet, och skriver att "högskolans organisation är 
mindre väl anpassad för att möta de behov av fortbildning och vidareutbildning 
som företag, myndigheter och andra organisationer har för att systematiskt 
kompetensutveckla sin personal."43  Vidare skrivs att "Sverige bör vara ledande i 
den digitala transformationen av högre utbildning och förmedla högkvalitativ 
digital kompetens för livslångt lärande inom alla områden".  
 
Jämställdhet  
Det finns fortfarande brister när det gäller jämställdheten vid universitet och 
högskolor. Fler kvinnor än män studerar vid universitet och högskolor. Valen av 
ämnesområden är ofta starkt könsbundna. Inom vård är 85 procent kvinnor medan 
kvinnor utgör 33 procent inom teknik. Även bland de anställda finns skillnader 
mellan olika ämnen och typ av anställning. Av professorerna är endast 26 procent 
kvinnor. 
  
Figur 9: Andel kvinnor i högskoleutbildning


 


 
Regeringen konstaterar att kvinnor och mäns olika utbildningsval gör det svårare 
att uppnå det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet samt målet 
om en jämn fördelning av makt och inflytande. Regeringens strategi för att 
genomföra de jämställdhetspolitiska målen är jämställdhetsintegrering. Det innebär 
                                                      
41 Hänt i världen hösten 2016: Edtech – nya möjligheter i utbildningssektorn 
42 En digital agenda i människornas tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår, s. 183-184 
43 SOU 2016:89 s 23 
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att jämställdhetsperspektiv integreras i alla politikområden och i alla led av 
beslutsfattande, planering och utförande. Samtliga lärosäten ska ha planer för 
arbetet med jämställdhetsintegrering.  
 
Forskarmobilitet 
Forskarmobiliteten framhålls ofta som något som främjar forskningens kvalitet och 
nytta, detta är också något som Vetenskapsrådet har genomfört en särskild studie 
på.44 Detta för att belysa både omfattning av forskarmobilitet och dess relation till 
forskningens kvalitet och nytta, liksom vilka hinder och möjligheter som påverkar 
forskarens mobilitet. I denna konstateras att de större universiteten i stor 
utsträckning rekrytera doktorsexaminerad personal internt. Detta syns särskilt 
tydligt för lektorer och professorer, men det är också påtagligt i tidiga karriärsteg 
såsom meriteringsanställningar.  
 
Universitetet och det omgivande samhället 
Matchning och dimensionering av högre utbildning 
Högskolans dimensionering av utbildning har varit en relativt het fråga under 
senare år. Den grundläggande principen för dimensionering av högre utbildning är 
studenternas efterfrågan. Detta stipuleras i 1993 års högskolereform där det även 
skrivs fram att studenterna bör vara välinformerade om vilka val de kan göra.  
Därmed övergavs en tidigare princip om att staten hade kunde prognosticera vilka 
behov arbetsmarknaden skulle ha och ansåg istället att studenternas val av 
utbildning utgjorde en bättre predikator. Inget av detta regleras dock direkt i 
högskolelag eller förordning utan det beskrivs på annat sätt via regleringsbrev och 
propositionstexter.  
 
Studenternas efterfrågan kan mätas via söktrycket till olika utbildningar och svag 
efterfrågan leder till att utbildningar läggs ner. Det kan innebära att lärosäten lägger 
ner utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden men där det finns få som vill 
läsa den. Ett klassiskt exempel på det är lärarutbildningar där det finns ett mycket 
stort behov på arbetsmarknaden men få sökande och en relativt låg 
genomströmning. Dagens resurstilldelningssystem gör det därmed kostsamt för ett 
lärosäte att driva utbildningar med lågt söktryck. 
 
Arbetsmarknadens behov innehåller två dimensioner, dels behov av ny arbetskraft 
och dels behovet av fort- och vidareutbildning av befintlig arbetskraft. Fort- och 
vidareutbildning har åter fått en ökad närvaro i den politiska diskussionen, inte 
minst med digitaliseringen av arbetsmarknaden som grund. TCO och SACO 
framhåller båda vikten av och möjlighet till fort- och vidareutbildning för att öka 
omställningsmöjligheterna på arbetsmarknaden.45,46 
 
Lars Haikola menar i betänkande av utredningen om högskolans utbildningsutbud 
att "utbildningssystemet är i huvudsak väl balanserat och att 
dimensioneringssystemet i huvudsak fungerar väl".47  Två områden bedöms i 


                                                      
44 Forskningens framtid! Svenska forskares mobilitet, Vetenskapsrådets rapporter 2015 
45 Återkommande utveckling – Förslag till ett omställningsuppdrag för högskolan, TCO 
rapport#1/17 
46 Vägar till ny kunskap, SACO Eva Oscarsson & Håkan Regnér 
47 SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år s. 19 
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utredningen som underdimensionerade och det är vissa utbildningsområden inom 
hälso- och sjukvård samt pedagogik och lärarutbildning. Haikola lyfter även fram 
att det minskade utbudet av fristående kurser inom högskolan minskar 
möjligheterna till livslångt lärande.  
 
Förmedling av forskningsresultat till allmänheten 
Faktaresistens, kunskapsresistens, kunskapsrelativism är tre benämningar på det 
fenomen som präglar en del av det offentliga samtalet och debatten i allt från 
sociala medier till politik. Debatten handlar om att det finns en tendens till att 
forskningsresultat förvanskas och teorier anpassas för att stödja den egna 
världsbilden. Fenomenet kan till viss del ses som en effekt av samhällets 
digitalisering och att var och en kan vara sin egen redaktör. Kunskapsresistens ökar 
kraven på tillgänglighet och pedagogisk förmedling av forskningsresultat till 
allmänheten såväl som till beslutsfattare och politiker. Kunskapsresistens gynnar, 
såväl som underblåser populismen i dess olika former. Universitet och högskolor 
har ett viktigt och växande ansvar i att aktivt bemöta kunskapsresistensen. 
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Bilaga Relevanta och aktuella, propositioner, statliga 
utredningar och direktiv 
 


A. Propositioner 
 
Budgetpropositionen för 2018 
Budgetpropositionen för 2018 innehåller flera nya satsningar inom 
utbildningsområdet, bland annat i form av nya platser inom ingenjörsutbildningar, 
samhällsbyggnadsutbildningar och läkarutbildningen men också i form av fria 
platser. Det finns också en satsning på sommarkurser för att ge möjlighet att 
bedriva effektivare studier till exempel inom ramen för den kompletterande 
pedagogiska utbildningen för att bli ämneslärare. Fullt utbyggt år 2023 beräknas 
satsningen på nya platser inom ramen för denna satsning uppgå till 730 mnkr för 
samtliga lärosäten. Den stora satsningen på utbildning gör dock regeringen kopplat 
till kortare yrkesinriktade utbildningar som yrkesvux, yrkeshögskolan och 
folkhögskolan.  
 
Forskningspropositionen Kunskap i samverkan  
Regeringen har överlämnat den forskningspolitiska propositionen Kunskap i 
samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 
2016/17:50) till riksdagen. Propositionen säger sig ha ett tioårigt perspektiv men 
fokuserar i huvudsak på perioden 2017–2020. Det övergripande målet är att öka 
samverkan mellan högskola, näringsliv och samhälle för att möta de stora 
samhällsutmaningarna såväl som stärka landets konkurrenskraft. Sammanlagt 
fördelas 2,8 miljarder kronor fram till 2020. Propositionen har en tydlig 
innovations- och samverkanskaraktär. Endast två förslag i propositionen krävde 
beslut av riksdagen – avskaffandet av utbildningsbidrag för doktorander och att 
Malmö högskola föreslogs bli universitet.  
 
 


B. Utredningar och skrivelser 
 
Tillträde för nybörjare (SOU 2017:20) 
Under 2017 överlämnades en översyn av systemet för tillträde till högre utbildning 
till regeringen. Utredningen omfattar tillträde på grundnivå som vänder sig till 
nybörjare. Utredningen föreslår att grundläggande behörighet istället för 
områdesbehörigheter ska uttryckas i kompetenser som ska fastslås av Universitets- 
och högskolerådet, UHR. Vidare förslås att det ska införas ett nationellt 
behörighetsprov för dem som inte uppfyller kraven på grundläggande behörighet 
via gymnasial utbildning eller motsvarande. Detta prov ska inte kunna skrivas före 
personen i frågan fyllt 24 år. Utredningen föreslår att områdesbehörigheterna 
avskaffas och att eventuella särskilda behörigheter fastställs av UHR. Betyg och 
högskoleprov ska finnas kvar som urvalsinstrument. Det föreslås även möjlighet 
till lokalt beslutade urvalsgrunder. Utredningen föreslår vidare att det inte ska 
införas generella urvalsgrunder för sökande med utländska meriter. I sitt remissvar 
tillstyrker LU i huvudsak utredningens förslag. 
 
För Sveriges landsbygder (SOU 2017:1) 
I utredningsarbetet har i tre förutsättningar utgjort grunden för arbetet.  
•Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i 
landsbygderna. 
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• Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet 
och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt. 
• Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av 
samhällsekonomin. 
 
Utredningen lämnar ett stort antal förslag på mål och åtgärder för att möjliggöra 
ovanstående. Det område som ligger närmast högskolesektorn är kapitlet om 
kompetensförsörjning som säkerställer landsbygdernas behov av arbetskraft. 
Utredningen fastslår att kompetens är en av grunderna för ekonomisk tillväxt och 
utveckling och att det även gäller för landsbygden. Ett antal av förslagen syftar till 
att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.  Det föreslås ske genom 
att utbildning som bedrivs vid universitet och högskolor ska kunna erbjudas lokalt i 
samverkan med kommuner i så kallade utbildningscentra för högre utbildning. 
Förslag på detta framförs i budgetpropositionen för 2018. Kommittén föreslår 
också att regeringen utreder om det ska bli möjligt att minska studieskulderna för 
de som bor och arbetar i de 23 kommuner som kommittén föreslår ska bli föremål 
för särskilda satsningar. 
 
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 
2017:10) 
Utredningens uppdrag har varit att undersöka behovet av ny hantering av 
oredlighet i forskning. I uppdraget har även ingått att undersöka hur denna fråga 
hanteras i andra länder. Utredningen diskuterar två begrepp – god forskningssed 
och oredlighet i forskning. God forskningssed definieras som de samlade etiska 
krav som finns på hur forskning bör bedrivas. Oredlighet i forskning är en 
allvarligare avvikelse från god forskningssed som bland annat kan bestå i 
fabricering, förfalskning och plagiering. 
 
Utredningen föreslår att det inrättas en ny myndighet i form av en 
oredlighetsnämnd som ska utreda oredlighet i forskning på ett opartiskt, enhetligt 
och tillförlitligt Nämnden ska endast hantera oredlighetsfrågor och inte andra 
avvikelser från god forskningssed. Avvikelser som inte omfattar oredlighet ska 
hanteras av forskningsutförarna själva. Utredningen föreslår att fler forsknings-
utförare än statliga universitet och högskolor ska omfattas av oredlighetsnämndens 
jurisdiktion. Det innebär att även övriga statliga och kommunala myndigheter och 
organ jämställda med dessa ska omfattas av det nya regelverket. Bestämmelserna 
föreslås träda i kraft 1 januari 2019. 
 
 


C. Kommittédirektiv 
Arbetsmarknadsutredningen (A2016:03) 
Regeringen tillsatt under 2016 en arbetsmarknadsutredning. Utredningen ska ge 
förslag till hur statens åtagande i arbetsmarknadsfrågor kan bli mer effektivt och 
tydligt.  En av teserna i direktiven är att utvecklingen på arbetsmarknaden ställer 
ökade krav på insatser som förbättrar matchningen mellan arbetssökande och de 
tillgängliga jobben, i synnerhet olika former av utbildning. Vidare skrivs om vikten 
av omställningsförmåga på arbetsmarknaden samt vidareutbildning för dem som 
redan befinner sig på arbetsmarknaden. Regeringen anser att det är viktigt att det 
statliga åtagandet inom arbetsmarknadspolitiken är tydligt för att skapa långsiktiga 
planeringsförutsättningar såväl för statliga myndigheter som för kommuner och 
andra aktörer. Universitet och högskolor är identifierade som aktörer inom ramen 
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för utredningen. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 januari 2019. I 
utredningens expertgrupp ingår representanter från bland annat UHR och UKÄ. 
 
 
Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (Dir 2017:46) 
27 april utsåg regeringen Pam Fredman till särskild utredare för en samlad översyn 
av universiteten och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredaren 
ska bland annat föreslå en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan 
regeringen och lärosätena, hur principer för måluppföljning och resultat bör 
utformas, principer för att avgöra när finansiell eller annan styrning bör väljas. 
Vidare ska utredningen ge förslag på hur ansvaret för dimensioneringen av 
utbildningsutbudet ska fördelas mellan regeringen och lärosätena för att säkerställa 
kompetensförsörjning och andra samhällsbehov, hur en ändamålsenlig styrning bör 
utformas för att minska tydliga obalanser i utbildningsutbudet samt hur styrningen 
bör utvecklas för att för att säkerställa att olika gruppers utbildningsbehov kan 
tillgodoses, särskilt när det gäller livslångt lärande. I den sista delen av 
utredningsuppdraget ska utredaren föreslå på vilket sätt anslag för utbildning och 
forskning bör tilldelas så att lärosätena får förutsättningar att bedriva långsiktig 
verksamhet, kan nå målen för utbildning och forskning samt uppnå högsta möjlig 
kvalitet. I uppdraget ingår även en bedömning om användningsområdena för 
direkta forskningsanslag och externa forskningsmedel är ändamålsenliga och 
föreslå hur samverkan med det omgivande samhället kan premieras ekonomiskt. 
Uppdraget ska redovisas senast 3 december 2018. 
 
Internationaliseringsutredningen (U 2017:02) 
Regeringen beslutade i februari 2017 att tillsätta utredningen Ökad 
internationalisering av universitet och högskolor, dir. 2017:19. Till särskild 
utredare utsågs Agneta Bladh. 
Utredaren ska i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor 
bland annat: 
• föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet 
och högskolor, som omfattar både utbildnings- och forskningsverksamheten, 
• föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning 
bland annat genom att fler studenter, lärare och forskare studerar eller verkar 
utomlands och en bättre internationalisering på hemmaplan, och 
• föreslå åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och 
kunskapsnation bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och 
studieavgifter. 
Uppdragen att föreslå nya mål och en ny strategi för internationalisering och att 
föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning ska 
redovisas senast den 31 januari 2018. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 
31 oktober 2018. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar nya studentledamoten Linn Svärd och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg av en punkt under övrigt med 
anledning av två frågor som varit aktuella i media senaste tiden.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Tommy Andersson att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-09-20 till handlingarna. 
 


5 Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 2017 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Information och diskussion. 
 


6 Beslut om förändrad ekonomisk rapportering till universitetsstyrelsen 
 PM 2017-10-16 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 6 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att ekonomisk rapportering till universitetsstyrelsen fr o m 
2018 ska göras per tertial, dvs per 30 april, 31 augusti och 31 december. Kravet på 
kvartalsredovisning hävs. Beslutet gäller förutsatt att de nya kraven på myndigheternas 
redovisning vid kvartalen bedöms som rimliga och att de till största del kan skötas på central 
nivå av sektionen Ekonom. 
 


7 Rapport om omvärldsanalys 
 Missiv 2017-10-11 från avdelning Planering 
 Bilaga § 7 a 
 
 Omvärldsanalys 2017 
 Bilaga § 7 b 
 
 Dnr STYR 2017/397 
 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Styrelsen diskuterar kring omvärldsanalysen och är mycket positiv till att Lund universitet 
fortsätter med en årlig omvärldsanalys och att denna utvecklas utifrån de synpunkter som 
framkommit. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Styrelsen överlämnar rapporten om omvärldsanalys till rektor som uppmanas att 
uppmärksamma de tre särskilda utmaningar som lyfts av riskutskottet. 
 


8 Utfall för Lunds universitet i budgetpropositionen 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Tim Ekberg redogör för utfallet för Lunds universitet i budgetpropositionen. 


 
Diskussion. 
 


9 Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2018 samt planeringsförutsättningar 
för 2019 - 2020  
 Missiv 2017-10-17 från avdelning Planering 
 Bilaga § 9 a 
 
 Verksamhetsplan och resursfördelning 2018 samt planeringsförutsättningar  
 för 2019 - 2020 
 Bilaga § 9 b 
 
  Dnr STYR 2017/82 
 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Styrelsen beslutar  
- att efter justering utifrån dagens diskussion fastställa verksamhetsplan och resursfördelning 
för 2018 samt planeringsförutsättningar för 2019-2020 enligt bilaga § 9 b, 
- att ge rektor rätt att göra smärre justeringar och rättningar som beror på uppenbara 
felräkningar eller felfördelningar. 
 


10 Beslut om årsplan för universitetsstyrelsen 2018 
 PM 2017-10-12 från universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 10 a 
 
 Årsplan för universitetsstyrelsen 2018 
 Bilaga § 10 b 
 
 Dnr STYR 2017/1368 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar att efter justeringar utifrån dagens diskussion fastställa Årsplan för 
universitetsstyrelsen 2018 enligt bilaga § 10 b. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


11 En dekans bild av förutsättningar för en ansvarsfull personalpolitik 
 Föredragande: Ann-Katrin Bäcklund 
 
Ann-Katrin Bäcklund presenterar bilden av dagens forskningsfinansiering och vilken 
påverkan denna har på universitetets möjligheter att bedriva en ansvarsfull personalpolitik. 
 
Diskussion. 
 
Ordförande framför styrelsens tack för en intressant, pedagogisk och tankeväckande 
föredragning. 
 


12 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 12 a 
 
 Prorektors information 
 Bilaga § 12 b 
 
Torbjörn von Schantz och Stacey Ristinmaa Sörensen informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 
Martin Hansen informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- arbetet med karneval 2018 pågår för fullt, temat är imaginalkarneval, 
- svar på remiss om kvalitetssäkringssystemet, 
- lämnat synpunkter på utredning kring högskolans styrning och resurstilldelning 
(STRUT), 
- ökad dialog med Lunds kommun, 
- söker just nu kandidater till studenternas pedagogiska pris. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- granskningen hantering av pedagogisk utbildning för lärare, 
- utkast till revisionsplan 2018, 
- pågående extern revision av internrevisionen,  
- samarbetet med Högskolan Kristianstad har avslutats, 
- information från GRC-konferens (Governance, risk and compliance). 
 


d) Rapport från riskutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Tim Ekberg 
 
Vid riskutskottets möte har diskuterats omvärldsanalys samt de risker som identifierats i 
riskdialogerna med verksamheterna. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


e) Rapport från arbete med informationssäkerheten 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 Bilaga § 12 e 
 


f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2017-10-17 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 12 f 
 


g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2017-10-10 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 12 g 
 


13 Övrigt 
 


a. Anna Stellinger efterfrågar rektors kommentar kring kampanjen #meetoo samt IT-
säkerhet, två frågor som varit aktuella i media senaste tiden. Rektor meddelar styrelsen 
att han känner sig trygg med sättet dessa frågor hanteras på inom Lunds universitet. 
 


b. Ordförande meddelar att Sylvia Schwaag Serger kommer till universitetsstyrelsen 
sammanträde i december för att presentera sig.  


 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Tommy Andersson 





		Närvarande

		Ledamöter

		Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare

		Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare

		Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande

		Reimer, Johan Student  Studentrepresentant L’Huillier, Anne Professor Allmänföreträdare

		Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare

		Sanders, Björn Student  Studentrepresentant

		Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare

		Svärd, Linn Student Studentrepresentant

		Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare

		von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor

		Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare

		Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

		Branting, Jacob OFR/S

		Söderstjerna, Erika Ordförande SACO-rådet

		Företrädare för Lunds universitets studentkårer

		Hansen, Martin Ordförande LUS

		Övriga

		Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare

		Ekberg, Tim Planeringschef

		Kristensson, Susanne Förvaltningschef

		Norberg, Gunilla Revisionschef

		Sörenson Ristinmaa, Stacey Prorektor

		Frånvarande Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare

		Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare

		Mandersson, Magnus Vice koncernchef Allmänföreträdare

		1 Öppnande av sammanträdet

		Ordföranden välkomnar nya studentledamoten Linn Svärd och förklarar mötet öppnat.

		2 Fastställande av dagordning

		Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg av en punkt under övrigt med anledning av två frågor som varit aktuella i media senaste tiden.

		3 Utseende av justeringsperson  Styrelsen beslutar att utse Tommy Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

		4 Protokoll från föregående sammanträde  Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-09-20 till handlingarna.

		5 Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 2017  Föredragande: Filip Bengtsson  Information och diskussion.

		6 Beslut om förändrad ekonomisk rapportering till universitetsstyrelsen

		PM 2017-10-16 från sektionen Ekonomi  Bilaga § 6  Föredragande: Filip Bengtsson  Universitetsstyrelsen beslutar att ekonomisk rapportering till universitetsstyrelsen fr o m 2018 ska göras per tertial, dvs per 30 april, 31 augusti och 31 december. Kra...

		7 Rapport om omvärldsanalys  Missiv 2017-10-11 från avdelning Planering  Bilaga § 7 a   Omvärldsanalys 2017  Bilaga § 7 b

		Dnr STYR 2017/397   Föredragande: Tim Ekberg

		Styrelsen diskuterar kring omvärldsanalysen och är mycket positiv till att Lund universitet fortsätter med en årlig omvärldsanalys och att denna utvecklas utifrån de synpunkter som framkommit.  Styrelsen överlämnar rapporten om omvärldsanalys till rek...

		8 Utfall för Lunds universitet i budgetpropositionen  Föredragande: Tim Ekberg  Tim Ekberg redogör för utfallet för Lunds universitet i budgetpropositionen.

		Diskussion.

		9 Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2018 samt planeringsförutsättningar för 2019 - 2020   Missiv 2017-10-17 från avdelning Planering  Bilaga § 9 a   Verksamhetsplan och resursfördelning 2018 samt planeringsförutsättningar   för 2019 - 202...

		10 Beslut om årsplan för universitetsstyrelsen 2018  PM 2017-10-12 från universitetsledningens kansli  Bilaga § 10 a   Årsplan för universitetsstyrelsen 2018  Bilaga § 10 b   Dnr STYR 2017/1368   Föredragande: Cecilia Billgren  Styrelsen beslutar att ...

		11 En dekans bild av förutsättningar för en ansvarsfull personalpolitik  Föredragande: Ann-Katrin Bäcklund  Ann-Katrin Bäcklund presenterar bilden av dagens forskningsfinansiering och vilken påverkan denna har på universitetets möjligheter att bedriva...

		12 Information

		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 12 a   Prorektors information  Bilaga § 12 b  Torbjörn von Schantz och Stacey Ristinmaa Sörensen informerar om aktuella frågor.

		b) Rapport från LUS  Martin Hansen informerar om bl a följande aktuella frågor: - arbetet med karneval 2018 pågår för fullt, temat är imaginalkarneval, - svar på remiss om kvalitetssäkringssystemet, - lämnat synpunkter på utredning kring högskolans st...

		c) Rapport från revisionsutskottet  Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - granskningen hantering av pedagogisk utbildning för lärare,

		- utkast till revisionsplan 2018, - pågående extern revision av internrevisionen,  - samarbetet med Högskolan Kristianstad har avslutats, - information från GRC-konferens (Governance, risk and compliance).

		d) Rapport från riskutskottet  Föredragande: Jonas Hafström och Tim Ekberg

		Vid riskutskottets möte har diskuterats omvärldsanalys samt de risker som identifierats i riskdialogerna med verksamheterna.

		e) Rapport från arbete med informationssäkerheten   Föredragande: Susanne Kristensson  Bilaga § 12 e

		f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

		Förteckning 2017-10-17 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 12 f

		g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

		Förteckning 2017-10-10 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 12 g

		Vid protokollet  Justeras

		Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Tommy Andersson






 
 


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


Avdeln ing  Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Missiv till omvärldsanalysen 2017 
Vi lever i en turbulent värld där länder är allt mer ömsesidigt beroende av varandra 
och där hastigheten i olika förändringar är snabbare än kanske någonsin förr. En 
omvärldsanalys kan förhoppningsvis hjälpa oss att ta ett steg tillbaka och granska 
oss själva en bit från ovan. Detta kan i sin tur hjälpa oss att se hur större trender och 
förändringar kan komma att påverka oss samt väcka diskussioner hur vi på bästa sätt 
kan möta dem.  


Omvärldsanalysen söker fortfarande sin form. Ambitionen är att denna 
omvärldsanalys ska utvecklas till ett användbart instrument i att identifiera 
utmaningar, risker och möjligheter som universitetet behöver uppmärksamma och 
mer aktivt förhålla sig till. Målet är även att omvärldsanalysen, universitets 
riskarbete, den strategiska planen och den gemensamma verksamhetsplanen i ökad 
utsträckning ska utgöra processer som påverkar och kompletterar varandra.  


Riskutskottet vill lyfta fram tre särskilda utmaningar, som på olika sätt berörs i 
omvärldsanalysen, som universitetsstyrelsen särskilt bör uppmärksamma och 
diskutera. Riskutskottet föreslår att styrelsen uppdrar åt rektor att särskilt 
uppmärksamma följande utmaningar och tillse att de omhändertas av 
verksamheterna vid universitetet.  


- Universitetens roll som forskningsutförare och kunskapsförmedlare är
central i samhället. Förutsättningarna för hur kunskaps- och
informationsförmedling går till har dock på kort tid förändrats radikalt, inte
minst genom det digitala informationsflödet. Kombinationen av det nya
medielandskapet och populismens frammarsch innebär nya utmaningar för
de klassiska kunskapsbärande institutionerna. Universitetets roll som
motkraft till kunskapsresistens är viktigare än på länge. Universitetet
behöver fortsätta satsa på och utveckla sitt arbete med att möta denna
utmaning.


- Universitetets unika kraft ligger i dess bredd. I mötet mellan olika
utbildnings- och forskningsområden finns ofta en betydande potential till
ny och fördjupad kunskap. Men ska denna potentiella kraft kunna utnyttjas
behövs möten mellan ämnesområden, fakulteter och mellan utbildning och
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forskning möjliggöras. Universitetet behöver fortsätta utveckla arbetet med 
att öka samarbeten över gränser och undanröja hinder för samarbeten. 
 


- Digitaliseringen förändrar och omformar vårt samhälle och våra liv. 
Universitetet behöver fortsätta att anpassa sig såväl som utnyttja 
digitaliseringens möjligheter. Universitetet bör särskilt uppmärksamma och 
stimulera den digitala utvecklingen inom grundutbildningen. En 
digitalisering av högre utbildning ställer även nya krav på lärarna då 
pedagogiken på olika sätt behöver utvecklas.  
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2017-08-25 – 2017-10-05  


Namn Fakultet Ämne Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Marie Dacke Nat fak Sinnesbiologi Befordran 2017-08-31 


David Bryder Med fak Medicinsk 
forskning med 
särskild inriktning 
mot experimentell 
hematologi 


Befordran 2017-09-07 


Ann Hermansson Med fak Öron- näs- och 
halssjukdomar 


Befordran 2017-09-21 


Sylvia Schwaag Serger EHL Forskningspolitik Kallelse 2017-12-11 


Martin Englund Med fak Medicinsk 
forskning med 
särskild inriktning 
mot epidemiologi 


Befordran 2017-10-05 


Richard Ingemansson Med fak Thoraxkirurgi Utlysning 2017-11-01 


David Ley Med fak Neonatologi Utlysning 2017-11-01 


Luke Dawson Med fak Medicin Gäst 2017-11-01 


Katarina Sjögreen Gleisner Nat fak Medicinsk 
strålningsfysik med 
inriktning mot 
medicinsk 
avbildning 


Befordran 2017-10-05 
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Lars Harrie Nat fak Naturgeografi med 


inriktning mot 
geomatik 


Befordran 2017-10-05 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


48 st. 48 % 52 % 
Utlysningar 3 st. 5 st. 


Befordringar 9 st. 10 st. 
Kallelser 1 st. - 


Gäst 8 st. 3 st. 
Adjungerad 2 st. 7 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


66 st. 44 % 56 % 
Utlysningar 3 st. 9 st. 


Befordringar 14 st. 13 st. 
Kallelser 1 st. - 


Gäst 8 st. 6 st. 
Adjungerad 3 st. 9 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


56 st. 34 % 66 % 
Utlysningar 2 st. 10 st. 


Befordringar 7 st. 13 st. 
Kallelser - 1 st.


Gäst 7 st. 3 st.
Adjungerad 3 st. 10 st.
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