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1 Verksamhetsplan 2022-2023 
 

Utifrån erfarenheten att ett år ofta är för kort tid för att genomföra och följa 

upp även mindre satsningar och förändringar går Samhällsvetenskapliga 

fakulteten med föreliggande verksamhetsplan över till en tvåårig 

planeringshorisont. Parallellt med införandet av en tvåårig verksamhetsplan 

kommer fakultetens råd och nämnder att frångå de traditionella 

handlingsplanerna för att istället arbeta med aktivitetslistor. Handlingsplaner 

är bra i det att de skapar struktur och tydlighet, men de upplevs ofta som 

alltför statiska i en verksamhet som behöver vara på samma gång proaktiv 

och reaktiv. Aktivitetslistorna ska vara levande dokument där genomförda 

åtgärder löpande bockas av eller avförs, nya tillkommer och andra revideras.  
 

Verksamhetsplanen består av två delar samt bilagor. Den första delen 

fokuserar på frågor som förväntas stå i centrum för verksamheten under de 

kommande två åren. I den andra delen presenteras detaljerna i 

resursfördelningen för 2022. 

1.1 Fakulteten inför 2022 

Nuvarande fakultetsledning har satt för sig att tydligare knyta samman de tre 

kärnverksamheterna forskning, utbildning och samverkan. Det yttrar sig i ett 

tätare dagligt utbyte mellan dekaner, som har olika ansvarsområden, såväl 

som i den nyligen bildade Kvalitetsgruppen för utbildning och forskning. På 

liknande sätt ska kansliarbetet läggas upp så att handläggare i stabsfunktion 

får god kännedom om pågående fakultetsgemensamt utvecklingsarbete 

utanför det egna primära ansvars- och kompetensområdet.  
 

Etapp 3 i fakultetens omfattande program för modernisering och 

sammanhållning av lokalerna i Lund fortskrider och under de kommande två 

åren kommer arbetet att gå in i en skarp och flerårig fas där flera 

verksamheter i Lund blir direkt berörda.  
 

Inför 2022 har fakulteten ett fortsatt högt söktryck till utbildningarna, inte 

minst från internationella studenter, med utbildningsprogram som svarar mot 

samtidens och framtidens behov, en forskning av hög kvalitet och till 

betydande del finansierad genom externa bidrag, ett engagemang för 

samverkan inom utbildning och forskning och en ambition att upprätthålla en 

utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö som är attraktiv för studenter och 

medarbetare.  
 

På utbildningssidan fortsätter fakulteten dels en försiktig förskjutning mot en 

högre andel utbildning inom internationella program på avancerad nivå. 

Fakulteten ökar också sin beredskap att svara upp mot önskemål om kortare 

kurser riktade mot livslångt lärande. Fakulteten har inga planer på att utöka 

den totala utbildningsvolymen. På forskningssidan noteras en oroande 

tendens till lägre andel beviljade forskningsbidrag, vilket motiverar fortsatt 

stimulans och stöd till arbete med forskningsansökningar till nationella 

finansiärer och ERC samt en satsning på fler ansökningar till utlysningar 

inom Horisont Europa. 
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1.2 Fakultetens stora frågor 2022-2023 

Ett omfattande arbete med resultatet från RQ20 har formulerats i sju 

utvecklingsområden. Även om de springer ur kvalitetsutvärderingen av 

forskning så är utvecklingsområdena direkt relaterade också till utbildning 

och samverkan (se bilaga 1b). Utvecklingsområdena anger att fakulteten 

under 2022-2023 ska:  
 

i. Definiera starka forskningsområden 

ii. Skapa en fakultetsgemensam miljö för metodutveckling 

iii. Öka användning av forskningsinfrastrukturer 

iv. Ge stöd för att bedriva framgångsrik forskningssamverkan 

v. Utveckla sammanflätning av forskning och utbildning 

vi. Stödja hantering, analys och lagring av forskningsdata, samt 

utgöra ett forum för ett levande samtal om forskningsetik  

vii. Utveckla forskningskommunikation 
 

Dessa utvecklingsområden bildar kärnan i fakultetens utvecklingsarbete 

under de kommande två åren och de utvecklas närmare nedan under 

rubrikerna Forskning och forskarutbildning, Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå och Samverkan och innovation (se avsnitt 1.3, 1.4, 1.5).  
 

Lokalprojektet Campus Paradis, inom vilket fakulteten bygger ett centrum 

för samhällsvetenskap – det s.k. PAX V – går in i system- och 

bygghandlingsskede. När evakuering och byggnation därefter påbörjas blir 

projektet direkt kännbart för många av verksamheterna i Lund under flera år 

framåt. Inom ramen för lokalprojektet fortsätter arbetet med att på olika sätt 

samordna och effektivisera fakultetens användning av arbetsplatser och 

undervisningslokaler (se avsnitt 1.7). 
 

Ett antal organisationsfrågor av stor strategisk betydelse kommer också att 

lyftas under de kommande två åren, som huruvida det faktum att fakulteten 

bedriver verksamhet på två campus i sig är eller kan vara kvalitetsdrivande 

och i vilken utsträckning färre och mindre komplicerade organisatoriska 

enheter och gemensam samordning bl.a. kan lösa bemanningsutmaningar 

och minska administrativa transaktionskostnader.  

1.3 Forskning och forskarutbildning 

Samhällsvetenskapliga fakulteten strävar efter att vara nationellt ledande och 

internationellt framstående inom beteende- och samhällsvetenskaplig 

forskning. Under 2020-2023 prioriteras följande områden.  
 

Fortsatt satsning på social resiliens 

I början av 2020 enades fakultetens prefekter om att stimulera 

tvärvetenskapligt samarbete genom att satsa på en forskningsmiljö kring 

temat social resiliens. Satsningen inleddes med en utlysning av fyra 

postdoktorer samt en koordinator och är genom medfinansiering också direkt 

kopplad både till forskarskolan Agenda2030 och den universitetsgemsamma 

satsningen på hållbarhetsforskning. Fakultetens satsning fortsätter, och följs 

upp, under de kommande två åren. 
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Starka forskningsmiljöer 

Fakulteten ska identifiera institutionsövergripande starka eller lovande 

forskningsmiljöer med hjälp av flera olika metoder: forskares egna 

skattningar, utvärderingar, bibliometri, etc. Avsikten är att dessa 

forskningsmiljöer med stöd av berörda institutioner och fakulteten ska vara 

beredda att kraftsamla resurser inom området under en 5-10 års period. 

Fakulteten eftersträvar att ha fem till sju sådana forskningsmiljöer, inklusive 

fakultetsövergripande forskningssamarbeten. 

 

Centrum för metodutveckling  

Fakulteten ska skapa en miljö för metodutveckling. Ett gemensamt, 

horisontellt, centrum ska syfta till att säkra beteende- och 

samhällsvetenskapliga metodkompetenser, i forskning och utbildning och till 

att stimulera bidrag till våra ämnens metodutveckling. Insatser för att 

synliggöra och stärka fakultetens metodkompetens har också klara 

beröringspunkter med fakultetens ambition att öka användningen av 

forskningsinfrastrukturer 

 

Stimulera forskningsansökningar 

Fakulteten fortsätter att stimulera arbetet med forskningsansökningar, i 

synnerhet ansökningar till internationella finansiärer som EU och s.k. 

excellensbidrag. Förutom att fortsätta att utlysa bidrag för ansökningar om 

externa medel ska fakulteten utveckla andra former av anpassat stöd, 

inklusive mentorsprogram och stöd till utbildning.  

 

Forskarutbildning  

Mycket av ovanstående berör forskarutbildningen antingen direkt eller 

indirekt. Fler forskningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser 

och med det omgivande samhället gynnar forskarutbildningen och öppnar 

fler spännande forskningsmiljöer. Ökad andel externfinansierade 

forskningsprojekt möjliggör i sin tur fler doktorander. 

 

Utvecklingen går mot en mer formaliserad och strukturerad 

forskarutbildning. Fakultetsgemensamma riktlinjer efterfrågas i allt högre 

grad, såväl utifrån (utvärderingar, föreskrifter) som internt (av fakultetens 

doktorander och handledare). Fakulteten ska se över möjligheten att 

samordna delar av forskarutbildningens administration och ta fram 

fakultetsgemensamma riktlinjer där de efterfrågas. Fakulteten kommer också 

att fortsätta att anordna seminarier för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte 

bland fakultetens handledare. Ytterligare ett utvecklingsområde rör 

karriärvägledning för doktorander. 

1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildning på grund- och avancerad nivå 

ska hålla hög kvalitet i ett nationellt och internationellt perspektiv. Följande 

prioriterade områden utgör den övergripande agendan för verksamheten 

under 2022-2023 och justeras vid behov i samråd med Utbildningsrådet, 

Kvalitetsgruppen för Utbildning och Forskning, och andra relevanta råd.  

  

Sammanflätning av forskning och utbildning 

Sammanflätning av forskning och utbildning är en grundförutsättning för att 

upprätthålla utbildningskvalitet och främja utvecklingen av 
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utbildningsutbudet. Utifrån detta ska fakulteten identifiera olika ansatser som 

kan användas för att stärka sammanflätning av forskning och utbildning samt 

tydliggöra förväntningar på tillfredsställande sammanflätning. 

 

Etikfrågor inom utbildningen 

Ny lagstiftning, mer komplexa utbildningssammanhang, ökande samverkan 

med det omgivande samhället, internationalisering av utbildning, och 

ambitionen att sammanfläta forskning och utbildning gör att etikfrågorna 

aktualiseras alltmer inom olika delar av verksamheten. Fakulteten ska främja 

en diskussion och förståelse för etiska frågor kopplade till utbildning.  

 

Samverkan inom utbildning 

Syftet med samverkan inom ramen för utbildning är att främja 

utbildningskvalitet och bidra till dess relevans, exempelvis i form av praktik 

och gästföreläsningar. Samverkan uppstår också via t ex vägledningsinsatser, 

skolsamverkan och arbetsmarknadsdagar (samt uppdragsutbildning, se 

avsnitt 1.5). De senare har bäring även på nationella mål kring breddad 

rekrytering och livslångt lärande. Arbetslivsrepresentanter i bedömargrupper 

kan vara en viktig resurs för att säkerställa arbetsmarknadskopplingen av 

utbildningarna. Vid sidan av etablerade samverkansformer ska fakulteten 

stimulera andra former av samverkan kopplade till utbildning. 

 

Högskolepedagogisk utveckling och meritering 

Högskolepedagogiska kurser är en central del av lärarnas fortbildning och 

meritering och ett sätt att uppmuntra kvalitetsutveckling av fakultetens 

utbildningar. Digitaliseringen innebär nya möjligheter för utvecklingen av 

lärmiljöer som behöver tillvaratas mer långsiktigt. Högskolepedagogiska 

insatser vid fakulteten ska samordnas så att utbudet av kurser och seminarier 

koordineras bättre inom fakulteten och också i förhållande till AHU och det 

nyinrättade centrala högskolepedagogiska rådet.  

 

Breddad rekrytering, breddat deltagande och livslångt lärande 

Att nå nya grupper av studenter och att förbättra förutsättningarna för de 

studenter som redan deltar i fakultetens utbildningar att uppnå lärandemålen 

är prioriterade områden. Fakulteten ska underlätta arbetet med och 

uppmuntra initiativ till insatser i arbetet med breddad rekrytering. 

1.5 Samverkan och innovation 

Samhällsvetenskapliga fakultetens samverkan med det omgivande samhället 

ska dels höja kvaliteten på vår forskning och utbildning, dels öka vårt bidrag 

till att förstå och hantera samhällets utmaningar. Samverkan ska vara 

ömsesidig och skapa nytta för såväl fakulteten som för externa 

samverkansparter. Under 2022-2023 prioriteras följande områden.  

 

Samordnat samverkansarbete  

Fakultetens samverkan med externa aktörer har i stor utsträckning varit 

knuten till enskilda forskare och lärare, snarare än till institutionen eller 

fakulteten i sin helhet. I takt med att förväntningarna på samverkan har ökat 

har också behovet av ett mer strukturerat och samordnat arbete ökat. 

Fakultetens samverkansgrupp utgör en viktig plattform för att dela 

erfarenheter och att identifiera områden där det finns ett värde av att vi 

samordnar oss inom fakulteten. Ibland kan det också finnas ett behov av att 
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göra vissa aktiviteter på både fakultets- och institutionsnivå, till exempel när 

det gäller skolsamverkan. Ett annat led i att skapa ökad samordning är att 

samverkan i möjligaste mån blir till en integrerad del i utbildning och 

forskning.  

 

Stöd till samverkan och innovationer 

För att möta ökade krav på samverkan och förväntat bidrag till lösningar på 

olika problem i samhället ska fakulteten uppmuntra initiativ och verka för att 

det finns stöd för att kunna bedriva framgångsrika samverkansaktiviteter. 

Fortsatta utlysningar av medel för att utveckla samverkansinsatser kopplade 

till utbildning och forskning är ett sätt att uppmuntra samverkan. Vidare ska 

fakulteten arbeta för ett nära samarbete med relevanta stödfunktioner på 

central nivå och fakulteten ska vara aktiv i universitetsgemensamma råd och 

andra grupperingar kopplade till samverkan.   

 

Arenor och former för forskningskommunikation 

Fakultetens webb, LUCRIS och pressmeddelanden är viktiga för att nå ut 

med information om aktuell forskning. Samtidigt är det angeläget att skapa 

fler och mer interaktiva kommunikationsformer i syfte att utveckla nya och 

mer långsiktiga kontakter med aktörer utanför universitetet. Ett exempel på 

en sådan arena är Institute for Public Affairs – ett samarbete mellan 

Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten – vars syfte är att 

stimulera såväl tvärvetenskaplig forskning som dialog med omvärlden.  

 

Ökat och samordnat utbud av uppdragsutbildning 

Uppdragsutbildning utgör en viktig del av fakultetens bidrag till livslångt 

lärande och är en källa till uppslag och idéer som kan implementeras i 

anslagsfinansierad utbildning. Samtidigt kan behovet av uppdragsutbildning 

krocka med planeringscykler och det är ofta svårt att med relativt kort varsel 

bemanna kurser som ges som uppdragsutbildning. Fakulteten ska utforska 

möjligheterna att samordna och arbeta mer proaktivt med 

uppdragsutbildning.  

 

Ökad mobilitet mellan fakulteten och det omgivande samhället  

Rörlighet av personal mellan akademin och det omgivande samhället utgör 

en möjlighet till fördjupad samverkan. Exempel på olika former av mobilitet 

är så kallade industridoktorander, RJs flexit-tjänster, affilierad kompetens 

samt olika former av adjungering och kombinationstjänster. Fakulteten ska 

följa utvecklingen inom området och verka för att underlätta denna typ av 

mobilitet. 

1.6 Medarbetare, ledning och organisation 

Fakulteten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling, 

för både studenter och anställda. Under 2022-2023 kommer fakulteten att 

arbeta vidare med implementering och administrativ samordning av 

årshjulen för det systematiska arbetsmiljöområdet (SAMS), det systematiska 

förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) samt miljöledning på 

institutions- och fakultetsnivå. Under hösten 2021 tillsattes en arbetsgrupp 

för att utveckla en hållbarhetsplan och ta fram en hållbarhetspolicy inom 

första halvan av 2022.  
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Fakulteten ska följa upp effekterna av den administrativa personalens ökade 

distansarbete, avtalad i distansarbetsavtal, med fokus på såväl medarbetarnas 

arbetsmiljösituation som verksamhetens ledning, kvalitet och effektivitet. 

 

Fakulteten kommer fortsatt att erbjuda stöd till personer med särskilt 

ledningsansvar, såsom prefekter och studierektorer. Utöver det ska fakulteten 

värna det kollegiala ledarskapet och verka för att informera om och 

uppmuntra medarbetare att ta på sig framtida uppdrag som studierektor, 

prefekt eller dekan.  

 

Om inte starka skäl föreligger emot så rekryterar fakulteten lärare, forskare 

och doktorander i öppna och internationella utlysningar med avsikt att 

attrahera internationellt etablerade forskare och unga forskare från andra 

länder. Andelen internationellt rekryterade lärare och doktorander ökar också 

stadigt. En ökad internationell rekrytering är i grunden mycket positivt, men 

medför också utmaningar, exempelvis i förhållande till samarbeten med 

forskare i länder där den akademiska friheten motarbetas. Det förutsätter 

också lokal anpassning, t.ex. i mottagandet av nyanställda, information på 

engelska och, för att möjliggöra deltagande i undervisning och i institutions- 

och fakultetsorgan, bättre tillgång till nybörjarkurser i svenska. Här finns 

utrymme för förbättrade rutiner och ökat stöd. Fakulteten avser driva frågor 

kring mottagande och ansvarsfull internationalisering i olika 

universitetsgemensamma sammanhang.  

1.7 Campusutveckling 

I Lund pågår projekt för Campus Paradis under hela 2020-talet med fokus på 

det nya samhällsvetenskapliga centrum som skapas genom ny- och 

sammanbyggnad med hus O och M i norra delen av kvarteret Paradis, det 

s.k. PAX V. Syftet med centrat är att skapa en attraktiv, öppen och flexibel 

lärande-och forskningsmiljö med Samhällsvetenskapliga fakultetsbiblioteket 

centralt placerat och med mötesplatser för studenter och medarbetare som 

inbjuder till samverkan. Under åren 2022-2023 kommer byggprojektet att gå 

vidare till systemhandlings- och bygghandlingsskede med fokus på tekniska 

system. Parallellt inleds inredningsprojektet för att ta fram möbleringsplaner 

och inredningskoncept för verksamheten. Renovering av hus G inleds enligt 

plan under våren 2023, då verksamheten evakueras. Flytt-

/evakueringsprojekten för verksamheterna i hus M och hus O beräknas att 

starta under 2023 med evakuering året efter.  

 

Fakulteten kommer årligen att uppdatera förutsättningar för inplacering och 

kostnadsberäkningar. Under 2022 tar fakultetsledningen fram en modell för 

principiell fördelning av kostnader i samband med flyttar och evakueringar.  

 

Förändringar i teknik och verksamhet påverkar fakultetens lokalanvändning. 

De senaste åren har fakulteten arbetat med att effektivisera nyttjandet av 

lärosalar. De kommande årens lokalprojekt kommer att innebära en 

effektivisering även av kontorsytor. Hur väl lokalerna fungerar för såväl 

personal som studenter när de är i drift är avhängigt av hur vi organiserar 

exempelvis lokalbokning, vaktmästeri och teknikstöd. En arbetsgrupp ska 

under 2022 lägga förslag till principer för fördelning av rum inom 

institutionen, och principer för fördelning av lokaler mellan 
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institutioner/inom fakulteten. De mer omfattande organisatoriska frågorna 

behöver sättas i fokus under 2023. 

 

I Helsingborg ansvarar Utvecklingsenheten för lärosalar och gemensamma 

utrymmen. Fakulteten medfinansierar hyra av våning C7, som efter 

anpassning kommer att erbjuda en attraktiv studie-, undervisnings- och 

representationsmiljö för fakultetens verksamhet på Campus Helsingborg.  

 

  



10 

2 Fördelning av resurser och uppdrag 

2.1 Övergripande förutsättningar  

Underlaget för universitetsstyrelsens resursfördelning ges i årets 

budgetproposition och i forskningspropositionen Forskning, frihet, framtiden 

- kunskap och innovation för Sverige för perioden 2021-2024.

Forskning 

Lunds universitets (LU) forskningsanslag 2022 ökar med 58 miljoner kronor. 

Kommande år, 2023-2024, blir det inga anslagshöjningar enligt 

forskningspropositionen. Regeringen avser att satsa på s.k. profilområden 

och samtidigt införa en ny fördelningsmodell baserad på dessa områden. 

Reformen är ofinansierad och förutsätter att medel omfördelas mellan 

lärosäten.  

LU avsätter 25 miljoner årligen 2022-2025, totalt 100 miljoner kronor till ett 

forskningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar 

utveckling. I satsningen finansieras doktorandtjänster inom forskarskolan 

Agenda 2030 och postdoktorstjänster inom universitetets forskningsprogram 

för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling.  

Till fakulteterna fördelas 14 miljoner kronor där Samhällsvetenskaplig 

fakulteten får ca 2 miljoner kronor. Pengarna överfördes till fakulteten redan 

2021 och återfinns i myndighetskapitalet vid utgången av 2021. 

Utbildning 

Regeringen fortsätter att satsa på tillfälliga utbildningsplatser. Det är endast 

utbyggnader riktade till bristyrken (vård, teknik, lärarutbildning) som ger 

permanenta platser. Lunds universitet tilldelas ca 82 miljoner kronor riktat 

mot tillfälliga platser 2022. Universitetsstyrelsen (US) fördelar ca två 

tredjedelar av anslaget till fakulteterna. Återstående medel läggs till rektor 

och universitetets utbildningsnämnd att fördela.  

Samhällsvetenskapliga fakulteten har liksom föregående år tilldelats en stor 

summa till tillfälliga platser, totalt 12,5 miljoner kronor. Ersättningen 

motsvarar ca 270 helårsstudenter med samhällsvetenskaplig ersättningsnivå.  

En nyhet är att anslaget riktat till livslångt lärande förlängs t.o.m. 2024 

Fortsatt urholkning 

Den årliga pris- och löneomräkning (plo), också benämnd högskoleindex, 

ligger på 1,06 procent för 2022. Höjningen motsvarar inte faktiska 

löneökningar och ökade driftskostnader. Vidare ökar personalkostnaderna 

när lönekostnadspåslaget (lkp) höjs med 0,5 procentenheter till 54 procent 

2022. Höjningen är nödvändig för att klara ökade pensionskostnader. 

Kommande år förväntas lönekostnadspåslaget öka ytterligare i takt med att 

pensionsavgifterna ökar.  

De universitetsgemensamma kostnaderna ökar med 20 miljoner kronor till 

744 miljoner kronor. Fakultetens andel av ökningen är 1781 tkr. 
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På plussidan finns att avdraget innan resurser fördelas till utbildning minskar 

med 0,5 procentenheter till 2,9 procent. Avdraget finansierar vissa 

universitetsgemensamma kostnader som exempelvis studentbostäder för 

internationella studenter och universitets kultur- och museiverksamheter. 

2.2 Fakultetens ekonomiska läge 

Fakulteten har under flera åt expanderat både sina forsknings- och sina 

utbildningsintäkter. Statsanslagen har ökat, liksom intäkter från 

bidragsfinansierad forskning och intäkter från betalande studenter. 

Fakultetens totala omsättning beräknas till ca 800 miljoner kronor 2021. En 

ökning med 200 miljoner under de senaste fem åren. En betydande del av 

expansionen 2018 och 2019 förklaras av att fakulteten har växt med Centrum 

för mellanösternstudier och Centrum för hållbarhetsstudier. 

 

Målet att fakultetens forskningsbudget ska vara minst lika stor som 

utbildningsbudgeten nås inte under 2021. Inom utbildning ökar intäkterna 

från avgiftsstudenter och med tillfälliga anslag medan det inom forskning 

finns en tendens till lägre intäkter från bidragsfinansierad forskning.  

 

 

 
 

Utvecklingskurvan för externa bidrag planande ut under 2020 och aktuell 

prognos visar på en liten nedgång. Målet att externa bidrag ska utgöra minst 

hälften av fakultetens forskningsfinansiering nås inte under 2021. 

Fakultetens utväxling mellan statsanslag och bidrag ligger på 91 procent.   
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Fortsatta ansträngningar för att öka de externa bidragen är nödvändiga för att 

fakulteten ska kunna öka forskningsvolymen. De statliga 

forskningsfinansiärerna har fått stora tillskott i nya forskningspropositionen 

medan höjningar av de permanenta anslagen till lärosäten blir lägre 

kommande år.  

 

Avgiftsstudenterna ökade i antal under 2020 och fortsätter att öka 2021, 

Coronapandemin till trots. Inför 2022 förväntar fakulteten intäkter upp mot 

24 miljoner kronor.  

 

Myndighetskapital 

Myndighetskapitalet är en viktig ekonomisk byggsten för att klara de 

kostnadsökningar som lokalprojektet Campus Paradis för med sig. Delar av 

nuvarande myndighetskapital byggdes medvetet upp på fakultetsnivå för att 

under tio år användas till avskrivningskostnader för inredning, lås m.m. 

Preliminära beräkningar visar att det kommer att behövas ca 120 miljoner 

kronor vilket i dagsläget är mer än de tillåtna 15 procent av kostnaderna. I 

takt med att lokalprojektet har försenats har dock myndighetskapitalet växt 

sig för stort. Avskrivningskostnaderna beräknas starta först 2026. 

 

Universitetsstyrelsen modell för att flytta myndighetskapital till central nivå 

kommer att användas med oförändrat procenttal under 2022. Modellen 

innebär att 10 procent av det belopp som överstiger 15 procent av 

kostnaderna flyttas från fakultetsnivå till en universitetsgemensam fond.  

 

Enligt prognosen minskar fakultetens myndighetskapital med en 

procentenhet under 2021, vilket inte är tillräckligt. Beräkningar visar att 

fakulteten efter bokslutet 2021 måste lämna ifrån sig kapital i samma 

storleksordning som de senaste tre åren, ca 8 miljoner kronor. Från vilken 

eller vilka verksamheter kapitalet ska tas ifrån avgörs efter bokslutet.  

 

Myndighetskapitalets utveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2016-

2021 (prognos) framgår av följande diagram: 
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Åtgärder för myndighetskapitalet  

Fakultetsstyrelsen beslutade i resursfördelning 2021 om följande åtgärder för 

myndighetskapitalet.  

 

• Nytt måltal för myndighetskapital på institutionsnivå införs: max 7%  

• Myndighetskapital (utbildning) på fakultetsnivå ska användas till en 

fyraårig satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete 2021-2024, i 

form av medfinansiering av utbildningsdelen för upp till 11 

biträdande lektorer. 

• Möjlighet att löpande besluta om åtgärder för att minska 

myndighetskapitalet 2021 

 

Åtgärderna kommer att följas upp efter bokslutet 2021 och redovisas till 

fakultetsstyrelsen. 

2.3 Anslag till utbildning 2022 

Fakultetens ramanslag till utbildning räknas 2022 upp med plo (1,06%) och 

därtill tilldelas fakulteten pengar för tillfälliga platser. Det totala 

statsanslaget till utbildning för 2022 uppgår till 379,4 miljoner kronor, och 

fakultetens ”produktionsmål” är satt till 381,1 miljoner kronor. I beloppen 

inkluderas även det tillfälliga anslaget med undantag för 

”Utbildningssatsningar ht 2022”.  

 

Fakultetens andel av regeringens tillfälliga satsningar på utbildning 2022 

uppgår till 12 509 tkr vilket motsvarar ca 270 helårsstudenter varav ca 60 

procent förväntas vara kurser på avancerad nivå. 

 

Anslag tillfälliga utbildningssatsningar (tkr)    

  2022 2023 2024 

Avancerad nivå 7 393   

Livslångt lärande 2 144 2 144 2 144 

Studiechansen vt 2022 872   

Utbildningssatsningar ht 2022 2 100     

Summa 12 509   
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Utöver statsanslagen räknar fakulteten med intäkter från betalande studenter 

till en omfattning av 24 000 tkr 2022. Det är en ökning med 4 700 tkr 

jämfört med budget 2021. Den stora höjningen 2022 förklaras av att de 

förväntade intäkterna från avgiftsstudenter blir större än prognostiserat under 

2021.  

 

Av fakultetens tillfälliga utbildningsanslag fördelas 7 168 tkr i denna 

resursfördelning, dock avskilt från fördelningen av de permanenta medlen. 

Resterande tillfälligt anslag om 5 341 tkr kommer att beslutas på 

fakultetsstyrelsens sammanträden våren 2022. 

 

Fortfarande gäller att det kan bli aktuellt att betala tillbaka anslag om 

fakulteten inte registrerar tillräckligt med prestationer enligt 

utbildningsuppdraget. Detta kommer i så fall ske efter dialog mellan rektor 

och fakultetsledning.  

2.3.1 Fördelning utbildningsuppdragen 2022 

Ordinarie utbildningsuppdrag 2022 omfattar 5 622 helårsstudenter (+10 hst). 

I siffan ingår avgiftsstudenterna, preliminärt 320 helårsstudenter. De 

tillfälliga platserna beräknas till 270 helårsstudenter och redovisas för sig.  

I detta beslut fördelas 127 helårsstudenter av totalt beräknade 270.  

 

Förändringar jämfört med 2021 

Graduate School ökar med 10 helårsstudenter (40 % samhällsvetenskap och 

60 % naturvetenskap/teknik) riktade till det nya masterprogrammet Social 

Scientific Data Analysis som startade höstterminen 2021. Programmet 

kommer att vara fullt utbyggt 2023. 

 

Avvecklingen av utbildning i pedagogik på grundnivå och avancerad nivå 

pågår (dnr STYR 2019/376). Inför 2022 flyttas ytterligare 30 helårsstudenter 

från pedagogik. Pedagogik ingår inte längre i Beteendevetenskapligt 

kandidatprogram (fr.o.m. ht20) och i Kandidatprogram i Human Resources 

(fr.o.m. ht21) och helårsstudenter flyttas från pedagogik till sociologi (5 hst) 

och till psykologi (20 hst). Vidare kommer Institutionen för psykologi att 

överta hela ansvaret för kursen BVPL01 Projektledning för beteendevetare 

och därför flyttas 4 helårsstudenter från sociologi till psykologi. 

Nedläggningen av fristående kurser i pedagogik är i stort sett avslutad, 

återstående 5 helårsstudenter överförs till kurser i socialantropologi. 

 

Inför resursfördelningen 2023 kommer fakulteten att följa upp hur 

programstudenterna från pedagogik fördelats mellan Institutionen för 

psykologi och Sociologiska institutionen. Under 2021 har en majoritet av 

studenterna valt att läsa kurser i psykologi. Uppföljningen kommer att ligga 

till grund för hur de återstående 30 helårsstudenterna i pedagogik ska 

fördelas.   

 

Fakultetsstyrelsens fördelning av utbildningsuppdragen för 2022 redovisas i 

följande tabell. I uppdragen inkluderas avgiftsstudenter. Institutionernas 

ekonomiska ramar redovisas i bilaga 2.   
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I utbildningsuppdragen som redovisas ovan ingår de betalande studenterna 

men de ingår inte när intäkterna avräknas på högre nivåer.  

 

Helårsstudenter/anslag som överförs till andra fakulteter  

Journalistutbildningen är delad mellan Samhällsvetenskapliga fakulteten och 

Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT). Ersättning för 24 

helårsstudenter överförs till HT som har organisatoriskt ansvar för 

journalistutbildningen. Båda fakulteterna tilldelar samma belopp (1 648 tkr).  

 

Kandidatprogrammet Logistics Service Management ges i samarbete mellan 

Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) men 

är helt finansierat av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för 

service management och tjänstevetenskap (ISM) köper kurser från LTH till 

en omfattning av 56 helårsstudenter under 2022. Helårsstudenterna ingår i 

uppdraget till ISM men resurserna för dessa kurser överförs direkt från 

fakultetskansliet till LTH enligt avtal på fakultetsnivå (4 140 tkr).  

 

Fördelning av tillfälliga platser 

I detta beslut fördelas resurser till delar av de tillfälliga platserna. Uppdragen 

gäller för 2022. Anslaget till livslångt lärande kommer att finnas kvar även 

2023 och 2024. I uppdraget ingår fortsatt att växla upp den avancerade 

nivån. Att öka andelen utbildning på avancerad nivå är ett prioriterat område 

i fakultetens strategi och har varit så under lång tid. Den senaste 

treårsperioden har avancerad nivå ökat med fem procentenheter till 25 

procent 2021.  

 

Fördelning av utbildningsuppdrag (hst) 2022 2021 differens

Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Kulturgeografi och ekonomisk geografi 307 307

Humanekologi 85 85

Sociologiska institutionen

Pedagogik 30 60 -30

Sociologi 509 508 1

Socialantropologi 90 85 5

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskap 545 545

Freds- och konfliktvetenskap 76 76

Institutionen för psykologi 961 937 24

Socialhögskolan 1 040 1040

Genusvetenskapliga institutionen 150 150

Institutionen för kommunikation och medier

Medie- och kommunikationsvetenskap 191 191

Journalistik 24 24

Institutionen för strategisk kommunikation 327 327

Rättssociologiska institutionen 200 200

Inst för service management och tjänstevetenskap 700 700

Graduate School 267 257 10

LUCSUS 120 120

5 622 5 612 10
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Fördelningen av platser redovisas i följande tabell. Tilldelning av resurser 

framgår av Bilaga 2.  

 
 

Resterande tillfälliga helårsstudenter och anslag fördelas av fakultetsstyrelsen 

i särskilda beslut våren 2022. 

2.3.2 Fördelning av resurser till utbildning 

Fakulteten har en utbildningsbudget på 405,5 miljoner kronor för 2022. 

Fördelningen per institution/kostnadsställe redovisas i Bilaga 2. 

 
Statsanslagen till utbildning fördelas i fakultetens fördelningsmodell. Intäkter 

från avgiftsstudenter används för att ekonomiskt stödja avancerad nivå där 

merparten riktas till engelskspråkiga program baserat på antal registrerade 

helårsstudenter.  

Innan utbildningsanslaget fördelas lyfts medel av till fakultetens hyror, till 

ändamål med riktad tilldelning från universitetsstyrelsen, till utbildning vid 

andra fakulteter och till fakultetens egna särskilda satsningar. 

 

Fördelningsmodell utbildning – GU-snurran 

Modellen baseras på att kurser har olika ersättningsnivåer/prislappar. 

Ersättningsbeloppet per helårsstudent, riksprislappen, fastställs årligen av 

regeringen (eg. årlig uppräkning med plo).  

 

Fakulteten har utbildningar/kurser från fem olika utbildningsområden: 

samhällsvetenskap, vård, medicin, naturvetenskap/teknik (N/T) och övrigt. 

Majoriteten av kurserna (78 procent) är klassade med samhällsvetenskap som 

har lägst ersättning. Vård återfinns i socionomutbildningen, medicin i 

psykolog- och psykoterapeututbildningar, naturvetenskap/teknik i 

kvantitativa metodkurser m.m. och övrigt inom journalistutbildningen. 

Tilldelning per institution av ersättning till kurser klassade med vård, medicin, 

N/T och övrigt grundas på antal registrerade helårsstudenter 2020 märkta med 

de högre prislapparna. 

 

I fakultetens modell ersätts kurser i samhällsvetenskap med 90 procent av den 

samhällsvetenskapliga riksprislappen. Kurser med högre ersättningsnivå 

ersätts med 80 procent av den högre riksprislappen. Ersättningsbeloppen för 

alla prislappar grundas på en genomsnittlig prestationsgrad på 80 procent. 

Ersättningsbelopp per helårsstudent, prislappar 2022 (kr)  

Samhällsvetenskap 46 295 

Vård 83 014 

Medicin 108 119 

Naturvetenskap/teknik 77 243 

Övrigt 61 115 

Fördelning av tillfälliga platser 2022
Avancerad 

nivå

Studie-

chansen

Livslångt 

lärande

Summa 

hst

Institutionen för psykologi 20 6 6 33

Institutionen för strategisk kommunikation 10 13 13 35

Rättssociologiska institutionen 10 16 26
Inst för service management och tjänstevetenskap 10 10

LUCSUS 12 11 23

Summa 62 19 46 127
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Intäkter från avgiftsstudenter fördelas till utbildning på avancerad nivå och 

till engelskspråkiga program. Fördelningen baseras på antalet registrerade 

helårsstudenter på avancerad nivå respektive på engelskspråkiga program. 

 

Särskild ersättning till vissa kurser per helårsstudent (kr) 

 
2022 2021 

Till kurser på avancerad nivå  8 000 7 850 

Till kurser på engelskspråkiga program 14 350 9 500 

 

För engelskspråkiga kurser på avancerad nivå ges båda tilläggen, dvs. 22 350 

kronor per helårsstudent 2022. Ersättningen ges även till tillfälliga platser på 

avancerad nivå. 

 
 

Fördelningen av stimulansmedel till internationalisering (1 783 tkr) bygger 

på mobilitetsstatistik som läget var innan pandemin. Universitetsstyrelsen 

har frusit tilldelning från 2020 i tre år och avser att komma tillbaka med en 

ny fördelningsmodell 2024. Fakulteten fördelar 2022 baserat på antalet ut- 

och inresande utbytesstudenter 2019/20.  

 

Riktade medel till Helsingborg. Stimulansmedel till utbildningsetableringar 

vid Campus Helsingborg fördelas enligt rektorsbeslut dnr STYR 1019/704 

(1 050 tkr). Stöd till resor och merkostnader i samband med undervisning på 

Campus Helsingborg (2 166 tkr) fördelas till berörda institutioner efter 

omfattning.  

 

Fakulteten avsätter 8 563 tkr till särskilda satsningar på fakultetsnivå. Se 

avsnitt 2.3.3 nedan. 

 

Ersättning till kurser och program inom Graduate School  

Graduate Schools anslag för 2022 uppgår till 18 741 tkr. Medlen ska täcka 

kostnader för undervisning (köpta lärartimmar), administration och lokaler. 

Ersättningen till institutionerna för lärarnas medverkan i undervisning och 

koordinering utgår från faktisk lönekostnad per lärartimme inklusive 

ersättning för kompetensutveckling (20 procent) plus full ersättning för 

universitets- och fakultetsgemensam overhead. Institutionerna får därtill 5 

procent i påslag för att täcka planeringskostnader vilket utgör en del av 

institutionens overheadkostnader. Det är inte möjligt att betala lärare som 

undervisar inom Graduate School med övertidsersättning. 

 

För program som leder till yrkesexamen gäller att önskemål om förändringar 

i planeringstal (antal nybörjare på program) ska anmälas till fakultets-

ledningen senast första kvartalet året innan.  

Tillfälliga platser 2022 Summa hst Ersättning 2022 (tkr)

Institutionen för psykologi 33 1 928

Institutionen för strategisk kommunikation 35 1 832

Rättssociologiska institutionen 26 1 415

Inst för service management och tjänstevetenskap 10 674

LUCSUS 23 1 319

Summa 127 7 168
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2.3.3 Medel till riktade satsningar inom utbildning 

Fakulteten avsätter 7573 tkr till riktade satsningar/separat fördelning och 

sätter åt sidan 5 341 tkr för senare beslut.  

 

 
 

Fakulteten kommer att utöka utlysningen av stimulansmedel inom 

utbildningsområdet, genom att bredda utlysningar mot andra 

personalgrupper, exempelvis biträdande lektorer och studievägledare. 

Tidigare satsningar på pedagogisk utvecklingstid och digitalisering fortsätter 

men kompletteras med andra aktuella områden exempelvis breddad 

rekrytering. Projektet Samordnad karriärverksamhet som kommer att 

avslutas under 2022. 

 

Inom kvalitetsmedel för senare fördelning ryms pengar för att finansiera 

sakkunniga vid utbildningsutvärderingar, SI-mentorer, utvecklingsmedel för 

nya program m.m. 

2.4 Fördelning av resurser till forskning och 
forskarutbildning 

Fakultetens statsanslag till forskning för 2022 uppgår till 186 306 tkr, inkl. 

plo-uppräkningen på 1 746 tkr. ”Årets höjning” 2 135 tkr fördelades redan 

förra året i ett separat rektorsbeslut.  Utöver detta får fakulteten ingen 

höjning av forskningsanslaget. De tillfälliga medlen från 2021 som hade till 

syfte att dämpa pandemins påverkan på forskningsvolymen om 1 650 tkr 

upphör 2022. 

 

Universitetets treåriga satsning 2019-2021 på forskning riktad till 

verksamheter på Campus Helsingborg permanentas 2022. Anslaget (3 244 

tkr) förs till berörda institutioners basanslag. Det gäller Institutionen för 

strategisk kommunikation (801 tkr), Institutionen för service management 

och tjänstevetenskap (1 593 tkr) och Socialhögskolan (850 tkr). Fakulteten 

ställer krav på motsvarande medfinansiering från Socialhögskolan (850 tkr) 

för att stimulera institutionens forskningsmiljö i Helsingborg. 

 

Särskilda satsningar utbildning 2021 2022

SAS kurser kvalitetsförstärkning, 7 500 kr per helårsstudent 532 532

Pedagogisk akademi, ersättning till bedömare och utvecklingsmedel 700 700

Stimulanssatsningar 1 200 2 400

Fakultetsgemensamma projekt 2 000 800

Kvalitetsmedel för senare fördelning 2 704 1 674

Stöd till samhällsvetarkårens arbetsmarknadskoordinator 227 231

Avskrivningar lokalprojekt etapp 2 700 700

Infrastruktur, stöd till psykoterapimottagningen, bl.a. journalsystem och IT 500 500

Summa särskilda satsningar 8 563 7 537

Anslag tillfälliga platser som återstår att fördela 9 633 5 341

Totalt 18 196 12 878
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Det femåriga anslaget till forskningsetableringar i Helsingborg (2 944 tkr) 

fördelas enligt rektorsbeslutet Medel till forsknings- och utbildnings-

etableringar på Campus Helsingborg 2019-2023, (dnr STYR 2019/704).  

Till gemensamma satsningar på fakultetsnivå avsätts 20 156 tkr. Se avsnitt 

2.4.2 nedan.  

2.4.1 Fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning 

Nuvarande fördelningsmodell för forskningsanslaget infördes 2019. När 

modellen infördes beslutades att den skulle utvärderas efter tre år. En 

utvärdering är påbörjad och en arbetsgrupp med prefekter är tillsatt men på 

grund av olika omständigheter har arbetsgruppen inte kommit igång med sitt 

arbete. Utvärderingen skjuts därför upp till våren 2022.  

 

Fördelningsmodell för statsanslag till forskning  

Fakultetsanslaget är delat i en bas/grundtilldelning och en mindre 

prestationsbaserad del. Basen, som utgör huvuddelen, räknas årligen upp 

med plo, om inte fakultetsstyrelsen beslutar på annat sätt. Den 

rörliga/prestationsbaserade delen byggs upp efterhand som nya fria medel 

tillförs fakulteten. I modellen undantas fördelning av anslag till fakultetens 

centrumbildningar. 

 

Den prestationsbaserade delen innehåller två parametrar: publikationer  

(50 %) och externa medel (50 %). Båda räknas dels rakt och dels viktat 

relaterat FO-anslagets storlek.  Variablerna beräknas med ett snitt på två år. 
 

Publikationer antal  25% 

Publikationer relativt FO-anslag 25% 

 

Externa medel   25% 

Externa medel relativt FO-anslag 25% 

 

Norska listan används för att identifiera och klassa/poängsätta publikationer. 

Följande poängberäkning används: 

 

Typ av publikation 
Nivå 0 

”unscientific” 

Nivå 1 

”scientific” 

Nivå 2 

”prestigious” 

Bok, monografi 0 3 6 

Artikel 0 1 2 

Kapitel 0 1 2 

 

Vid samförfattande över institutionsgränser räknas en publikation per 

institution. Inga poäng ges för redaktörskap. 

 

Fördelning av resurser 

Inför 2022 räknas bastilldelning och den prestationsbaserade delen upp med 

plo (1,06 %). Inga nya medel tillförs den prestationsbaserade delen 2022. 

Den rörliga delen har beräknats med data från 2019 och 2020. Under 2022 

resurssätts särskilda satsningar riktade till utvecklingsområden i spåret av 

RQ20. Se 2.4 2 nedan. 

 

Resurser som frigjorts vid avveckling av forskarutbildningen i pedagogik har 

reserverats till professorssatsningar (2 749 tkr) och resterande 200 tkr har 
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överförts till Sociologiska institutionen. Under pågående rekrytering av en 

professur i arbetsliv och organisation kommer pengarna att användas till 

gästprofessorer, stöd vid nyrekrytering av professorer m.m. 

Fördelning av fo-anslag till centrumbildningar 

Vid fakulteten finns fyra centrumbildningar: Centrum för 

Mellanösternstudier (CMES), Swedish South Asian Studies Network 

(SASNET), Centrum för Europaforskning (CFE) och Lund University 

Centre for Sustainability Studies (LUCSUS). Totalt fördelas 33 190 tkr (inkl 

plo) till centrumbildningarna. Inom CMES ryms anslaget till det strategiska 

forskningsområdet Politiskt viktiga regioner i mellanöstern (13 402 tkr). Den 

tillfälliga förstärkningen till LUCSUS på 800 tkr med anledning av 

omorganisationen upphör 2022.  

 

Centrumbildningarna ingår inte i den prestationsbaserade fördelnings-

modellen. I centrumbildningarnas forskningsanslag ingår medel till hyra och 

därför ligger de också utanför fakultetens hyresmodell.  

2.4.2 Medel till riktade satsningar inom forskning och 
forskarutbildning 

Fakultetsstyrelsen reserverar totalt 20 156 tkr till särskilda satsningar 2022. 

 

 
 

Särskilda satsningar forskning och forskarutbildning 2021 2 022

Ansökningsmånader, stora projektansökningar, utlysning via forskningsrådet 1 900 1 900

Professorsatsning  2022-2023 1 714 2 749

Innovationsforskning, en koordinator 20% , två lektorer à 20 %, efter utlysn 800 1 000

Kvalitetsmedel för senare fördelning 2 435 993

Samverkan och innovatiom

Forskningssamverkan, utlysning stimulansmedel till tre projekt à 1,5 mån 560

Institute för public Affairs, temaledare om sammanlagt 30% 300

Forskningskommunikation 260

Metodutveckling  

Metodutveckling, uppbyggnad av metodcentrum 400 430

Metodworkshops 400

Social resiliens

Social resilience,  4 st postdoc 2021-2022 90% 3 224 3 263

FO, medel till forskare  50%, inkl samverkan med Lunds kommun 500 500

Överlappande utlysning 4 postdoc 2022 1 230

Doktorand Agenda 2030 med inriktning social resiliens 2022-2025 770

Social resiliens, tre seniora forskare 3 x 20%, utlysning 1 110

Forskarutbildning

Förlängning av doktorander pga förtroendeuppdrag, fr.o.m. 2016 400 400

Utveckling- och drift forskarutbildningskurser 900 900

Disputationsbidrag, 60 tkr per disputation, överförs till institutionen 1 800 1 800

Övrigt

Forskningstid ledare, repatriering prefekter 1 000 1 000

GIS 91

Thinking in time 100

Separat fördelning, se bilaga 3 998 400

Summa särskilda satsningar 16 071 20 156
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Social resiliens 

Satsningarna fortsätter 2022-2023. Fakultetens postdoktorsatsning 2021-

2022 är inriktad mot social resiliens. Ersättning per postdoktor motsvarar 90 

procent av lönen plus 20 procent overhead. Medel förs över till: 

Socialhögskolan, Genusvetenskapliga institutionen, Institutionen för 

psykologi och Sociologiska institutionen (socialantropologi). Utlysningen av 

nya postdoktorer (eg. 2023-2024) tidigareläggs och behåller inriktningen 

mot social resiliens. Förväntad start september 2022. Kostnaden (prel. 1 230 

tkr) flyttas från kvalitetsmedel för senare fördelning. Fakultetens finansierar 

en extra doktorand in om ramen för i LU-forskarskolan Agenda 2030 och 

hållbar utveckling under perioden 2022-2025, inriktning social hållbarhet. 

Nytt 2022 är att fakulteten avsätter medel/forskningstid till tre seniora 

forskare à 20 procent under 2022 inom satsningen på social resiliens utöver 

den tidigare satsningen på en forskare 50 procent. I det senare ingår ett 

samverkansuppdrag med Lunds kommun kring social hållbarhet.  

2.5 Gemensamma kostnader  

Gemensamma kostnader finns på universitetsnivå och fakultetsnivå. Gemen-

samma kostnader på universitetsnivå är kostnader för den 

universitetsgemensamma förvaltningen, universitetsledningen, 

administrativa system, universitetsbiblioteket m.m.  Härutöver tillkommer 

lokala avgifter som bl.a. avser kostnader för delpensioner och 

övertalighetsförsäkring, samt kostnader för funktionsansvar för lokala 

datanät. Samhällsvetenskapliga fakultetens andel av de gemensamma 

kostnaderna 2022 uppgår till 80 952 tkr (+1 781 tkr) vilket utgör 11 procent 

av totalen. Se bilaga 6. 

 
De gemensamma kostnaderna fördelas till institutionerna grundat på en 

fördelningsbas som är fakultetens kostnader för lön och drift 1 juli 2020 

t.o.m. 30 juni 2021. I fördelningsbasen ingår även de kostnader som externt 

finansierade verksamheter genererat. Ju större del av kostnaderna för lön- 

och drift som en institution har, desto större del av gemensamma 

kostnaderna bär den. Institutioner som ökat sin verksamhetsvolym under 

aktuell period står för en ökad andel av fakultetens fördelningsbas och får 

därmed en ökning av de gemensamma kostnaderna, se bilaga 5.  

 

Kostnaderna belastar utbildningen med 35 procent och forskningen med 65 

procent. 

2.5.1 Fakultetsgemensamma kostnader 

Gemensamma kostnader på fakultetsnivån uppgår till 43 147 tkr. 

Kostnaderna, inklusive biblioteket, ökar med 1 781 tkr 2022. Ökningen 

förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för fakultetskansliet, 

fakultetsledningen och biblioteket. I höjningen inkluderas uppräkning med 

plo. Nedan följer en kort beskrivning av de gemensamma kostnaderna på 

fakulteten för 2022. Redovisning finns i bilaga 6. 

 

Fakultetskansliet. Till kansliet avsätts 14 601 tkr (+556 tkr).  

 

Fakultetsledning m.m. Till fakultetsledningen avsätts 4 382 tkr (+400 tkr). 

Till ledningsuppdrag avsätts sammanlagt tjänster till en omfattning av 240 
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procent för att fullgöra uppdragen. Dekanen beräknas ha 80 procent, 

prodekanen 60 procent och två vicedekaner 60 procent resp. 40 procent. I 

denna post ingår finansiering av 50 procent forskningsjournalist, 

styrelsearvoden och uppdragstillägg. 

 

Bibliotek. Till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek avsätts 17 040 tkr 

(+817 tkr).  

 

Till fakultetsstyrelsens disposition avsätts 2 000 tkr. Styrelsens disposition 

finansierar bl.a. Debatt i Lund och övriga kostnader för styrelsens och 

ledningens arbete Till den fakultetsgemensamma Graduation Ceremony 

reserveras 350 tkr från fakultetens disposition. Medlen ska täcka kostnader 

för extra administrativt stöd och praktiska arrangemang. 

  

Anställningsärenden, sakkunnigarvoden. Till lärarförslagsnämndens arbete 

avsätts 1 000 tkr.  

 

Till Lokala skyddskommittén och arbete med jämställdhet och lika villkor 

avsätts 280 tkr. I denna post ingår lön till fakultetens huvudskyddsombud. 

 

Studentrekrytering och webb. Till marknadsföring/rekrytering av studenter 

avsätts 420 tkr inklusive resurser till utökade utbildningspresentationer på 

webben. 

 

Fakultetsgemensam personalutbildning. För detta ändamål avsätts 200 tkr. 

Medlen är tillgängliga för samtliga personalkategorier. 

 

Högskolepedagogiska kurser. Till högskolepedagogiska kurser och 

pedagogiskt utvecklingsarbete avsätts 670 tkr.  

 

Studentkår. Till Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet avsätts 107 tkr i 

hyresbidrag för 2021. Fakulteten står för hälften av kårens hyreskostnader. 

Till drift av Mikrologen, studenternas lunchställe, avsätts 260 tkr. 

Kostnaderna avser hyra, städning och avskrivningar. 

 

Till lokalprojekt avsätts 800 tkr. Avskrivningar på fakultetsgemensamma 

satsningar beräknas till 570 tkr under 2021.  

2.6 Lokalkostnader 

Fakultetens lokaler finansieras inom anslaget för utbildning och forskning 

samt av externa medel och uppdragsutbildning. Innan statsanslagen fördelas 

lyfts medel av till hyrorna för att därefter fördelas till institutionerna, se 

bilaga 4. Nedanstående beräkningar gäller inte CMES och forskningsdelen 

av LUCSUS. Dessa hyror ligger utanför fakultetens hyresmodell. 

 

Ersättningen beräknas i tre steg: 

 

• Faktisk hyresersättning som grundar sig på kostnader för lokaler 

som institutionerna hyr enligt avtal.  
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• Ersättning för hyra av externa lokaler, dvs. lokaler som inte ingår i 

befintliga avtal vid fakulteten, huvudsakligen gemensamma lärosalar 

vid universitetet. I budgeten 2022 baseras ersättningen för externa 

lokaler på faktiska kostnader som institutionerna har haft under år 

2020. 

• Hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad 

verksamhet reduceras från ersättningen. Hit hör bidragsforskning, 

uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full 

kostnadstäckning innebär att externa medel ska finansiera sin del av 

institutionernas hyreskostnader. 

 

I beräkningarna av hyran är en viktig del hur lokalkostnaderna ska belasta 

utbildning respektive forskning, vilket kan förändras år från år. I beräkning 

av hyror finansierade med statsanslag används ett fryst treårssnitt (2018-

2020) för att fördela kostnaderna mellan utbildning och forskning.  

Översynen av hyresmodellen skjuts fram ett par år. Totalhyran kommer att 

förändras av lokalprojektet. En reviderad hyresmodell måste ta höjd för 

samhällsvetenskapligt centrum där vi bygger ut studiemiljöerna. Det pågår 

beräkningar av hur kostnader för universitetets gemensamma lärosalar ska 

hanteras retroaktivt och framgent med anledning av Coronapandemin. 

Debiteringen har varit fryst sedan 2019.  

 

Fortsatt gäller att hyror inte debiteras internt mellan institutioner, enheter och 

kansliet för lokaler som ingår i fakultetens hyresavtal. Detta inkluderar även 

LUCSUS och CMES.  

 

Fakulteten har under 2021 infört och permanentat gemensam lokalbokningen 

för fakultetens institutioner i Lund för att säkra en effektiv och solidarisk 

fördelning av undervisningslokaler. Resurser finns reserverade till 

fakultetens lokalbokningsprojekt.  

 

Hyresersättningens fördelning per institution och verksamhet redovisas i 

bilaga 4. 

2.7 Budgettekniska frågor 

Institutionerna beslutar om fördelning av resurserna utifrån de tilldelade 

ramarna. Om inte annat uttryckligen anges är målet att institutionerna ska 

förbruka hela anslaget under 2022 och institutioner med myndighetskapital 

bör i institutionens totalbudget ta hänsyn till detta i syfte att minska kapitalet.  

 

Institutionerna ska inför varje år upprätta en budget i EOS och en 

personalplan. 

 

Följande gäller för totalbudgeten 2022:      

 

• Enligt beslut i Universitetsstyrelsen ska totalbudgeten för 2022 

inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 

kompetensutvecklingsplaner. En redogörelse ska därför lämnas över 

vilka resurser som finns för dessa åtgärder för samtlig personal.  

Rapporteringen ingår i det budgetunderlag som inrapporteras till 

fakulteten senast den 4 december 2021. 
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• Institutionernas budgetar ska vara färdiga senast den 1 december

2021 i EOS och beslut i respektive institutionsstyrelse ska tas senast

under december månad 2021.

• Anvisningar och riktlinjer för institutionernas budgetar kommer att

skickas från fakultetsekonomen till respektive ekonom på

institutionerna.

Fakultetens verksamhetsplan bygger i huvudsak på s.k. bruttobudgetering, 

vilket innebär att alla medel som tillförs fakulteten förs ut till institutionerna. 

Institutionerna betalar sedan för de gemensamma resurserna på fakultets- 

och universitetsnivå. 

De statsbudgetmedel som fördelas till institutionerna i detta budgetbeslut 

kommer att föras över till institutionerna med en tolftedel varje månad. 

Debitering av gemensamma kostnader sker på motsvarande sätt. 

Uppföljning av budgeten sker genom tertialbokslut per den 30 april och den 

31 augusti 2022. Då ska även helårsprognoser upprättas och återrapporteras 

till fakultetsstyrelsen. Även utbildningsuppdragen kommer att följas upp 

tertialvis. Årsbokslut görs i vanlig ordning efter den 31 december.  

2.8 Fakultetsstyrelsens beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutar 

att fastställa verksamhetsplan för 2022-2023 och resursfördelning och 

uppdrag för 2022 enligt föreliggande förslag. 

Christofer Edling Malou Engberg de Carvalho 



Bilaga 1a 

Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 

vår värld och människors villkor. 

Strategi för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021–2026 

Fakulteten ska attrahera och behålla engagerade studenter och medarbetare. Forskning och 

utbildning ska sträva efter högsta kvalitet och vara nationellt ledande och internationellt 

framstående. Verksamheten ska präglas av ett öppet och kreativt klimat, mångfald, 

samarbete samt ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. Fakulteten ska möta 

komplexa samhällsutmaningar genom ämnesbredd, tvärvetenskapliga samarbeten och 

samverkan med omvärlden.  

Prioriterade områden 

Utbildning och forskning ska vara sammanflätade 

• Lärare ska bedriva aktiv forskning och fakulteten ska långsiktigt sträva efter en balans mellan

forskning och utbildning.

• Utbildningsutbudet ska kännetecknas av bredd och fördjupning, omfatta livslångt lärande och

uppdragsutbildning och andelen utbildning på avancerad nivå ska öka.

• Pedagogisk och didaktisk utveckling ska premieras.

• Studenters medverkan i forskningen ska uppmuntras och främjas.

Aktiva samarbeten ska stimuleras 
• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten ska stimuleras.

• Samverkan med det omgivande samhället ska vidareutvecklas och främjas.

Utvecklingen som internationell fakultet ska fortsätta 

• Ett internationellt perspektiv ska genomsyra forskning, utbildning, administration och

rekrytering.

• Internationell mobilitet för studenter och personal ska stimuleras.

• Fakulteten ska utnyttja möjligheterna i universitetets internationella partnerskap och nätverk

samt utöka och fördjupa samarbeten med strategiska partners och ledande universitet.

Ledarskap och medarbetarskap ska vara framgångsfaktorer 
• Chefer på samtliga nivåer ska ha kompetens och förmåga att prioritera, leda och utveckla

verksamheten samt ha tillgång till kvalificerat administrativt stöd.

• Samtliga anställda ska bidra till ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap.

• Rekrytering, befordran och kompetensutveckling ska utgå från verksamhetens långsiktiga

behov.

Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva miljöer 
• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö̈, jämställdhet och likabehandling, för både

studenter och anställda.

• Fakulteten ska utmärkas av god studiemiljö och verksamhetsnära stöd såväl digitalt som på

båda campus.
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Utvecklingsområden RQ20 

Dokumentet är ett resultat av Samhällsvetenskapliga fakultetens uppföljning av 

RQ20 på fakultetsnivå. Sju utvecklingsområden har identifierats genom workshops 

och diskussioner med fakultetsledning, institutionsledningar och beredande organ. 

Dessa utvecklingsområden vägleds av en vision för fakultetens forskning och 

kommer att skrivas in och följas upp i fakultetens verksamhetsplan och 

resursfördelning för 2022–2023. 

Vision 

Samhällsvetenskapliga fakulteten strävar efter att vara nationellt ledande och 

internationellt framstående inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. 

För att nå visionen ska fakulteten öka sin förmåga att i) identifiera 

forskningsmiljöer där fakulteten är ledande och/eller framstående eller har potential 

att bli det, ii) utveckla befintliga och förstärka nödvändiga kompetenser, iii) 

uppmuntra och utveckla forskningssamarbeten över institutions- och 

fakultetsgränser och med det omgivande samhället. 

1 Forskningsområden 

Vad? Fakulteten behöver bättre definiera sina styrkeområden inom forskning, dels 

för att kunna presentera en mer slagkraftig berättelse om vår forskning inom 

universitetet och för omvärlden, dels som underlag för universitets- och 

fakultetsgemensamma strategiska forskningssatsningar. Fakulteten ska därför ta 

fram en process för att identifiera befintliga och potentiella forskningsområden 

inom vilka fakultetens forskning är nationellt ledande och/eller internationellt 

framstående. Dessa områden ska vara institutionsövergripande och direkt berörda 

institutioner ska, med stöd av fakulteten, vara beredda att kraftsamla resurser inom 

området under en 5-10 års period. Riktmärket är att fakulteten ska ha 5–7 sådana 

forskningsområden. 

Hur? Forskningsdekan och forskningsråd ansvarar för att bereda arbetet med att ta 

fram en process. Inledningsvis undersöks möjligheten att triangulera information 

från a) publikations- och projektdatabaser, b) fakultetens forskare med uppdrag i 

nationella och internationella råd och beredningsorgan, c) enkät till fakultetens 

forskare. 
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2 Centrum för metodutveckling  

Vad? Fakulteten ska skapa en fakultetsgemensam miljö för metodutveckling, i 

syfte att dels poola metodkompetenser, dels utveckla och säkra såväl befintliga 

styrkeområden som eftersatta. Ett gemensamt, horisontellt och virtuellt, Centrum 

för metodutveckling, ska syfta både till att säkra beteende- och 

samhällsvetenskapliga metodkompetenser i forskning och utbildning och att 

stimulera bidrag till våra ämnens metodutveckling. 

Hur? Fakultetsledningen ansvarar för att a) inventera befintliga satsningar inom 

metodområdet, b) formulera ett uppdrag för metodcentrum, c) etablera en ledning, 

samt d) hålla dialog med relevanta systerfakulteter. 

3 Forskningsinfrastruktur  

Vad? Fakulteten ska öka sin användning av forskningsinfrastrukturer och bidra till 

utveckling av och debatt om forskningsinfrastrukturer såväl inom som utanför 

universitetet. Fakulteten ska vara välinformerad om för beteende- och 

samhällsvetenskaperna relevanta forskningsinfrastrukturer inom universitetet såväl 

som nationella och europeiska och uppmuntra och följa upp forskares användning 

av forskningsinfrastrukturer.  

Hur? Forskningsdekan tillsätter en arbetsgrupp som rapporterar till forskningsrådet 

och forskarutbildningsrådet. Arbetsgruppen har i uppdrag att inventera tillgängliga 

forskningsinfrastrukturer och i vilken mån de utnyttjas. Forskningsrådet ansvarar 

för att därefter föreslå åtgärder för att stimulera ökad användning av 

forskningsinfrastrukturer. 

4 Forskningssamverkan  

Vad? Fakultetens forskningssamverkan ska stärka fakultetens forskning och bidra 

till att utveckla fakultetens relationer till det omgivande samhället. Fakulteten ska 

fortsätta arbetet med att strukturera samverkansarbetet och arbeta för att 

forskningsmiljöer har rätt stöd för att kunna bedriva framgångsrik 

forskningssamverkan. Fakulteten ska nära följa diskussion, debatt och värdering av 

”forskningsimpact” och stödja förmågan att beskriva och sprida information om 

forskningens genomslag. 

Hur? Dekanerna med ansvar för samverkan respektive forskning startar ett antal 

projekt inom forsknings-, FU, och samverkansråden med att a) ta fram fler 

samverkans-case med förebild från Vetenskapsrådets ämnesutvärdering av 

statsvetenskap, b) organisera workshop med forskare, c) verka för att öka mobilitet 

och utbyte med externa aktörer, t.ex. genom ”industridoktorander” och affilierad 

kompetens. Samverkansdekan koordinerar utlysning av samverkansmedel och stöd 

till två temaledare inom Lunds universitets Institute for public affairs.  

5 Sammanflätning av forskning och utbildning 

Vad? Fakulteten ska vara en arena där studenter, lärare och forskare 

förutsättningslöst undersöker och testar olika typer av sammanflätning mellan 

forskning och utbildning. Utifrån detta ska fakulteten identifiera olika ansatser som 

kan användas för att stärka sammanflätning av forskning och utbildning samt 

tydliggöra förväntningar på tillfredsställande sammanflätning. 



 

 

Hur? Det pågår ett arbete med att identifiera ”best practice” i existerande 

utbildningar. Dekanerna för utbildning och forskning leder arbetet genom KUF-

rådet, utbildningsrådet och forskningsrådet med målet att a) studierektorer och 

forskningsansvariga ska ha kunskap om olika ansatser för att förstärka 

sammanflätning, b) fakultetens lärare ska ges möjlighet till kompetensutveckling 

med fokus på sammanflätning. 

6 Forskningsdata och forskningsetik 

Vad? Fakulteten ska fortsätta med stöd i upprättande av forskningsdataplaner, 

tillgång till säker hantering, analys och lagring av forskningsdata och nära följa 

utvecklingen inom området. Fakulteten ska utgöra ett forum för ett levande samtal 

om forskningsetik, arbeta för öppen data, och vara en aktiv part i diskussioner om 

de möjligheter och utmaningar som ökat tillgängliggörande av kvalitativa 

forskningsdata medför.  

Hur? Samhällsvetenskapliga fakultetsbiblioteket fortsätter att utveckla stödet i 

forskningsdatahanteringsprocessen. Forskningsrådet följer implementeringen av 

Lunds universitets e-infrastrukturorganisation. Forskningsdekan tar initiativ till en 

diskussion, intern och extern, om etikprövningslagens implikationer för beteende- 

och samhällsvetenskaplig forskning. Fakultetsledningen upprättar ett 

fakultetsgemensamt etikråd dit lärare, forskare och doktorander kan vända sig för 

konsultation i forskningsetiska frågor. Utbildningsdekan ansvarar för att 

utbildningsrådet tar fram riktlinjer för examensarbeten på grund- och avancerad 

nivå.  

7 Forskningskommunikation 

Vad? Fakulteten ska utveckla sin forskningskommunikation genom att dels 

tydligare presentera och sprida information om starka forskningsområden, dels 

presentera bredden i fakultetens kompetens- och expertområden.  

Hur? Arbetsgruppen som analyserar LUCRIS-data fortsätter sitt uppdrag och 

rapporterar till forskningsdekan. Fakultetsledningen följer upp pågående utredning 

av kommunikationsorganisationen och föreslår åtgärder. Fakultetens 

forskningskommunikation förstärks fr.o.m. 2022. 
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Resursfördelning utbildning 2022

Institutioner
HÅS 

2022

Tilldelning 

HÅS

Avancerad 

nivå Justering

Summa 

tilldelning 

HÅS 2022

HÅS 

2021

Tilldelning HÅS 

2021 inkl 

avancerad nivå Diff

Tillfälliga 

platser 

2022

Engelskspråkiga 

program

Internationa-

lisering

Resor 

HBG

Campus 

Hbg

Hyres-

ersättning 

Total 

tilldelning

Kulturgeografi och ekonomisk  geografi 253030 KEG/HEK gem 0 0 1 531 1 531

253031 Kulturgeografi 307 15 872 776 0 16 648 307 16 508 140 2 251 164 63 19 126

253032 Humanekologi 85 4 585 345 0 4 930 85 4 932 -2 594 18 5 542

Sociologi 253071 Sociologi gem 0 0 0 2 729 2 729

253072 Socialantropologi 90 4 199 117 0 4 316 85 4 031 285 203 83 4 602

253074 Pedagogik 30 1 400 71 0 1 471 60 2 839 -1 368 68 1 540

253075 Sociologi 509 23 750 535 1 000 25 285 508 23 904 1 380 1 074 158 26 517

Statsvetenskap 253091 Statsvetenskap 545 25 430 710 0 26 140 545 25 822 318 1 451 395 2 878 30 864

253091 Freds- och konfliktvetenskap 76 3 588 0 0 3 588 76 3 551 37 3 588

Psykologi 253099 961 68 432 2 093 0 70 526 937 68 802 1 724 1 928 742 137 5 550 78 882

Socialhögskolan 253191 1 040 71 895 1 698 0 73 593 1 040 72 056 1 537 7 16 1 903 250 10 235 86 003

Genusvetenskap 253195 150 7 057 222 0 7 279 150 7 165 114 42 192 558 8 071

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 191 9 012 435 0 9 447 191 9 305 142 782 11 582 10 822

Rättssociologi 253207 200 9 332 260 377 9 969 200 9 373 595 1 415 405 28 778 12 594

Strategisk kommunikation 253209 327 16 306 686 0 16 992 327 16 546 445 1 832 1 363 170 100 550 2 451 23 458

Service management 253211 700 30 856 1 135 1 000 32 992 700 32 968 23 674 2 054 164 100 250 4 670 40 905

LTH Köpt utbildning LTH 56 4 140 0 0 4 140 56 4 110 29 4 140

LUCSUS 253223 120 7 077 842 0 7 918 120 7 703 215 1 319 1 152 123 649 11 161

Graduate school 253975 267 13 793 1 738 0 15 531 257 14 329 1 202 2 679 56 977 19 243

Journalistutbildningen 500127 24 1 648 0 0 1 648 24 1 620 27 1 648

Summa 5 622 318 371 11 663 2 377 332 411 5 612 325 565 6 846 7 168 14 800 1 783 2 166 1 050 33 590 392 967

Separat fördelning 253971 12 501

Summa totalt grundutbildningsanslag 2021 not 1 not 2 not 3 not 4 405 468

0

Separata satsningar GU 2021 2022

SAS kurser kvalitetsförstärkning 532 532

Pedagogisk akademi 700 700

Stimulanssatsningar 1 200 2 400

Fakultetsgemensamma projekt 2 000 800

Stöd till samhällsvetarkårens arbetsmarknadskoordinator 227 231

Kvalitetsmedel och medel för senare fördelning 2 704 1 297

Avskrivningar lokalprojekt etapp 2 700 700

Infrastruktur 500 500

Delsumma separata satsningar 8 563 7 160

Hela landet, avancerad nivå & livslångt lärande not 5 9 633 5 341

Summa separata satsningar 18 196 12 501

Not 1: Fördelas efter antal registrerade studenter på avancerad nivå 2020

Not 2: Kompensation för snabb omställning av utbildningsuppdrag

Not 3: Fördelas efter antal registrerade helårsstudenter på engelskspråkiga program 2020

Not 4: Medel för utbildningsetableringar på Campus Helsingborg 2019-2023, rektorsbeslut Dnr STYR 2019/704

Not 5: Fördelas i särskilt beslut
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Resursfördelning forskning 2022

Tilldelning Tilldelning Diff Hyres- Total

Bas

Övr 

tilldeln.

Campus 

HBG 2 Justering Summa Rörligt 2022 2021 22-21 ersättning

tilldelning 

2022

253030 KEG o HEK gem 0 0 1 447 1 447

253031 Kulturgeografi 9 699 9 699 794 10 493 10 583 -90 10 493

253032 Humanekologi 3 687 3 687 266 3 953 3 963 -10 3 953

253071 Soc gem 0 0 0 0 1 217 1 217

253072 Socialantropologi 2 631 2 631 173 2 803 2 722 81 2 803

253074 Pedagogik 1 234 -1 234 0 0 0 1 221 -1 221 0

253075 Sociologi 13 569 200 13 769 757 14 527 14 309 218 14 527

Statsvetenskap 253091 17 253 17 253 1 539 18 792 18 707 85 1 638 20 430

Psykologi 253099 19 226 19 226 1 081 20 307 19 891 416 1 195 21 502

Socialhögskolan 253191 15 430 750 16 180 1 106 17 286 17 057 230 1 437 18 723

Genusvetenskap 253195 4 948 4 948 706 5 653 5 631 22 581 6 235

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 4 512 4 512 257 4 769 4 679 90 237 5 006

Rättssociologi 253207 4 864 4 864 681 5 545 5 360 185 436 5 981

Strategisk kommunikation 253209 4 916 1 517 6 433 627 7 061 6 893 168 463 7 523

Service management 253211 11 946 677 12 623 705 13 328 13 157 171 592 13 920

Centre for Advanced Middle Eastern Studies 253221 CMES ** 19 061 19 061 19 061 18 861 200 19 061

SASNET 253222 2 982 2 982 2 982 2 951 31 2 982

LUCSUS 253223 8 014 -800 7 214 0 7 214 7 927 -713 7 214

Centrum för Europaforskning 253987 3 132 3 132 3 132 3 099 33 3 132

Summa 113 915 33 190 2 944 -1 834 148 215 8 691 156 906 157 009 -103 9 244 166 150

Separat fördelning & fakultetsanslag med förbehåll 20 156

Summa totalt fakultetsanslag 2022 Not 1 186 306

0

Särskilda satsningar forskning och forskarutbildning 2021 2022

Ansökningsmånader, stora projektansökningar, utlysning 

via forskningsrådet 1 900 1 900 0 Separat fördelning 2021 2022

Professorsatsning  2022-2023 1 714 2 749 1 035 Centrum för ekonomisk demografi 2021 100 100

Innovationsforskning 800 1 000 Climate KIC samfinansiering 2021 200 200

Samverkan och innovatiom 1 120 3 149 EIT Food KIC 2019-2021 100 100

Metodutveckling 400 830 Kriterium 50

Social resiliens 3 724 6 873 LU-futura 2018-2021 234

Forskarutbildning 3 100 3 100 Infrastruktur DEMSCORE 123

Kvalitetsmedel för senare fördelning 2 435 993 Summa separat fördelning 807 400

Övrigt:

Forskningstid ledare 1 000 1 000

GIS 91 91

Thinking in time 100 100

Separat fördelning 807 400

Summa särskilda satsningar 16 071 20 156

* varav 1,7 mnkr reserverat till professur i arbetsliv

** varav SFO-medel 13 402 tkr

Not 1 Medel för forskningsetableringar på Campus Helsingborg, rektorsbeslut Dnr STYR 2019/704, 2019-2023

Modell

Institutioner

Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sociologi
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Hyreskostnad och hyresersättning 2022

Institutioner

Hyres-

kostnad 

2022

Hyran 

2022

Bokade 

lokaler

Avdrag från 

uppdragsutb

Avdrag från 

forskning

Hyresers. 

2022

GU 

2022

FO 

2022

Hyran 

2021 Diff

Hyresers. 

2021 Diff

Kulturgeografi och ekonomisk geografi 253030 3 793 3 793 90 0 -904 2 978 1 531 1 447 3 780 12 2 877 101

Sociologi 253071 4 578 4 578 394 0 -1 026 3 946 2 729 1 217 4 590 -12 3 967 -21

Statsvetenskap 253091 6 154 6 154 396 -41 -1 993 4 517 2 878 1 638 6 129 25 4 478 38

Psykologi 253099 7 804 7 804 550 -72 -1 537 6 745 5 550 1 195 7 842 -38 7 203 -458

Socialhögskolan 253191 11 287 11 287 2 912 -14 -2 513 11 672 10 235 1 437 11 697 -410 12 248 -576

Genusvetenskap 253195 1 428 1 428 73 0 -361 1 140 558 581 1 423 5 1 060 79

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 920 920 21 0 -122 820 582 237 864 57 858 -38

Rättssociologi 253207 1 420 1 420 167 0 -374 1 214 778 436 1 416 5 1 226 -12

Strategisk kommunikation 253209 2 142 2 142 1 316 0 -544 2 914 2 451 463 2 139 4 3 110 -195

Service management 253211 3 522 3 522 2 417 0 -675 5 263 4 670 592 3 509 12 5 428 -165

LUCSUS 253223 2 430 656 0 -7 649 649 2 673 -243 707 -58

Graduate school 253975 883 883 94 0 0 977 977 0 880 3 968 9

Summa institutioner 46 362 44 588 8 429 -134 -10 049 42 834 33 590 9 244 46 942 -580 44 131 -1 296

CMES 253221 757 0 0 0 0 0 0 0 1 249 -491 0 0

SASNET 253222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Institutionsservice 253983 580 580 0 0 0 580 290 290 579 1 579 1

Gemensam hyra - kansliet och bibliotek 5 306 0 0 0 0 0 0 0 5 293 13 0 0

Hyreskostnad totalt 2022 53 005 45 168 8 429 -134 -10 049 43 414 33 880 9 534 54 062 -1 057 44 709 -1 295

Förklaringar:

Hyran 2022: Uppgifter om beräknade hyreskostnader har inhämtats från byggnadsenheten och avser institutionernas egna fasta lokalbestånd.

Bokade lokaler: Uppgifter från institutionerna avseende "lokalbokning" dvs all förhyrning som sker med annan hyresvärd än LU samt lokalbokning inom LU, med avdrag 

                         för hyresinkomster under året. Beloppet är utfallet från 2020 dvs denna ersättning kommer retroaktivt. 

Avdrag från uppdragsutb och forskning: Lokalkostnadsavdrag för hyra i samband med uppdragsutbildning resp.uppdrags- och bidragsforskning, från utfall 2020.

Ersättning som går ut till institutionerna 2022 Differens 2022-2021
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OH-kostnader för 2022

OH-kostnader för 2020 Totalt Totalt Diff

Institution Utb Forsk Utb Forsk Utb Forsk Utb Forsk Utb Forsk Totalt

Kulturgeografi och ekonomisk geografi 253030 3 861 2 279 2 066 1 206 5 927 3 485 9 412 5 685 3 880 9 565 242 -395 -153

Sociologi 253071 5 595 3 008 2 994 1 591 8 589 4 599 13 188 8 223 4 359 12 582 366 240 606

Statsvetenskap 253091 5 224 5 168 2 796 2 734 8 020 7 902 15 922 7 633 7 467 15 100 386 436 822

Psykologi 253099 11 418 3 774 6 111 1 996 17 529 5 771 23 300 17 122 4 833 21 956 407 938 1 344

Socialhögskolan 253191 11 090 3 977 5 935 2 104 17 025 6 081 23 105 17 464 5 725 23 190 -440 355 -85

Genusvetenskap 253195 1 551 1 189 830 629 2 381 1 817 4 198 1 752 1 586 3 338 629 231 860

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 1 785 681 955 360 2 740 1 041 3 781 2 423 853 3 276 318 188 506

Rättssociologi 253207 1 706 1 090 913 577 2 618 1 667 4 285 2 370 1 687 4 057 248 -21 228

Strategisk kommunikation 253209 3 357 1 259 1 796 666 5 153 1 924 7 077 4 900 1 805 6 705 253 119 372

Service management 253211 5 214 2 125 2 790 1 124 8 004 3 249 11 253 8 825 3 068 11 894 -821 180 -641

Centre for Advanced Middle Eastern Studies 253221 0 1 181 0 625 0 1 806 1 806 0 2 707 2 707 0 -901 -901

SASNET 253222 0 257 0 136 0 393 393 0 367 367 0 26 26

LUCSUS 253223 1 444 2 537 773 1 342 2 217 3 879 6 096 2 209 3 332 5 541 8 547 555 SASNET?

Centrum för Europaforskning 253987 0 184 0 97 0 281 281 0 266 266 0 15 15

Summa 52 244 28 708 27 960 15 186 80 204 43 895 124 099 78 608 41 937 120 545 1 597 1 958 3 554

2022/2021

Fakultets 

gemensamt 2022

Universitets 

gemensamt 2021
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Gemensamt finansierade ändamål 2022

Jmf 2021 Diff

Ändamål GU FO Totalt Totalt 2021/2020

Universitetsgemensamma kostnader

Universitetsgemensamma kostnader inkl. Helsingborg 48 371 26 381 74 752 72 996 1 756

Lokal avgift 2 209 2 221 4 430 4 366 64

CFL, IT nätverk 1 664 106 1 770 1 809 -39

Summa universitetsgemensamma kostnader 52 244 28 708 80 952 79 171 1 781

Fakultetsgemensamma kostnader

Kansli 9 199 5 402 14 601 14 045 556

Fakultetsledning 2 016 2 366 4 382 3 982 400

Fakultetsledning disposition 960 1 040 2 000 2 000 0

Anställningsärenden sakkunnig,  lärarförslagsnämnd 680 320 1 000 1 000 0

Lokal skyddskomitte (LSK) och Jämställdhet och lika villkor 190 90 280 280 0

Studentrekrytering och information 420 0 420 420 0

Områdesgemensam personalutbildning 136 64 200 200 0

Lärarkurser, AHU 630 40 670 670 0

Lokalhyra Samhällsvetarkåren 107 0 107 107 0

Bibliotek 12 500 5 357 17 857 17 040 817

Mikrologen (domvillan) 260 0 260 260 0

Avskrivningar på fakultetsgemensamma satsningar 359 211 570 570 0

Lokalprojekt 504 296 800 800 0

Summa fakultetsgemensamma kostnader 27 960 15 186 43 147 41 374 1 773

Totalt gemensamma kostnader 80 204 43 895 124 099 120 545 3 554

2022
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