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Uppdrag att utreda förutsättningarna för laborativ verksamhet i grundutbildningen vid IFM 

Fram till 1994/95 hade universitet och högskolor en särskild anslagspost från staten för lokaler 

avseende utbildning och forskning/forskarutbildning. Trots att lokalanslaget därefter bakats in i 

anslagsposterna för utbildning och forskning/forskarutbildning levde särskilda öronmärkta 

lokalanslagsmedlen kvar internt på LiU fram till och med 2012. Den interna fördelningen baserade 

sig huvudsakligen på volym men med beaktandes av vissa verksamheters särart till exempel vad 

gäller laborativa lokaler. Inför budgetåret 2013 togs det särskilda lokalanslaget bort1 och bakades då 

in i det ordinarie anslaget för utbildning och forskning/forskarutbildning. I den omläggning som 

gjordes 2013 var ambitionen att verkligen baka in det som tidigare varit öronmärkta anslagsmedel i 

den allmänna anslagsposten. Det vill säga att förändringen – alla andra förändringar obeaktade – 

skulle vara neutral för institutionerna. Detta försvårades dock av att lokalanslaget tidigare inte varit 

uppdelat på fakultetsområden och gick direkt från rektor till institutionerna utan att passera 

fakulteterna. Dessutom gjordes en allmän reducering av anslaget på ca 18 mnkr för hela LiU mellan 

åren 2012 och 2013. 

IFM har på några få år gått från en situation där grundutbildningen gjort betydande överskott med 

ett betydande balanserat kapital till en situation där man vid utgången av 2014 kommer att ha ett 

balanserat underskott som kräver att åtgärdsplan upprättas. Från IFMs sida hävdas att det negativa 

resultatet uppkommit eftersom LiU ”genomfört ett antal reformer som försvårar möjligheten att 

finansiera [IFMs] stora men nödvändiga lokaler för grundutbildningen”. Till en del hänförs detta till 

en reducerad utbildningsvolym men den negativa utvecklingen hänförs främst till den förändrade 

modellen för lokalanslag som gjordes 2013 samt den minskning av anslaget som gjordes samma år 

och som enligt egen uppgift drabbade IFM särskilt hårt. 

Som en konsekvens av ovanstående beslutade fakultetsstyrelsen den 29e oktober i samband med 

sitt budgetbeslut för 2015 att 

uppdra till dekanus att utse en grupp med uppgift att utreda utnyttjande 

och finansiering av laborativa lokaler i grundutbildningen vid IFM. 

Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen senast juni 2015.  

Dekanus utser på fakultetsstyrelsens uppdrag en arbetsgrupp bestående av 

 Per Larsson, TFK, sammankallande 

 Per-Olof Brehmer, IEI 

 Tore Gidlund, UF 

 Helena Herbertsson, IFM/KB-nämnden 

 Magdalena Svensson, IFM 

Gruppen kan till sig adjungera ytterligare expertis. 

                                                           
1
 Undantaget vissa strategiska forskningslokaler. 
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Arbetsgruppen ges i uppdrag att särskilt utreda  

 Hur IFMs lokalutnyttjande och bokförda lokalkostnader fördelar sig mellan å ena sidan 

utbildning och forskning/forskarutbildning samt å andra sidan mellan extern- respektive 

anslagsfinansierad verksamhet. 

 Hur bokförda lokalkostnader förhåller sig till andra kurskostnader  

 Kostnadsutvecklingen för lokaler under de senaste åren. 

 Ovanstående ska avse egna lokaler inklusive biytor och gemensamma lokaler såväl som så 

kallade LOKE-lokaler. 

 Hur lokalutnyttjandet ser ut av främst grundutbildningslokaler inklusive självstudieplatser. 

 Hur befintliga schemaläggningsprinciper (blockschema) och samläsning påverkar 

lokalutnyttjandet. 

 Hur förutsättningarna att driva laborationstung utbildning förändrats sedan 2012 och hur 

förhållandena i ovanstående punkter påverkats av den nya lokalanslagsmodellen i relation 

till den modell som gällde fram till och med 2012. Alternativt om det finns andra 

förhållanden som kan förklara eventuella förändringar. 

Då lokalanslaget sedan 2013 inte längre går att särskilja från övriga anslag behöver gruppen beakta 

andra förhållanden som påverkat anslagsutvecklingen och kursersättningar, i synnerhet 

utbildningsuppdraget. 

Gruppen ska vidare föreslå styrelsen möjliga åtgärder för att vända den negativa finansiella trenden 

för grundutbildningen i den mån den kan hänföras till utnyttjande och finansiering av lokaler. Det 

kan till exempel handla om 

 Effektiviserat samutnyttjande av lokaler inklusive samutnyttjande mellan utbildning och 

forskning liksom med andra institutioner 

 Effektivare schemaläggningsprinciper 

 Uppsägning av vissa lokaler 

 Förstärkt kursfinansiering 

 Möjligheten att förändra upplägg på eller avveckla viss verksamhet  

Åtgärdsförslagen bör om möjligt prioriteras och åtföljas av en övergripande konsekvensanalys. En 

mer omfattande analys behöver dock inte göras eftersom fakultetsstyrelsen först behöver ta 

ställning till vilka åtgärder som överhuvudtaget kan vara aktuella. 

Gruppens ordförande rapporterar löpande till dekanus under utredningens genomförande. 
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