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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 
 

BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ  
budgetåret 2012

 
 
1 Förutsättningar - Utbildningsuppdrag 

 
 

1.1 Bakgrund 
 
Budgetprocessen för 2012 inleddes när riksdagen under våren 2011 fastställde utgiftstaket för 27 
utgiftsområden. Högre utbildning och universitetsforskning tillhör utgiftsområde 16. En precisering 
på ändamål och myndigheter sker sedan i budgetpropositionen som under de år som inte är valår 
presenteras omkring 20 september. Universitetsstyrelsen fattade dock redan den 13 sep, utifrån de 
förutsättningar som var kända, beslut om budgetram, inklusive utbildningsuppdraget, för 
grundläggande högskoleutbildning avseende budgetåret 2012 . Detta i sin tur för att fakulteterna 
och institutionerna skall ges förutsättningar för att bedriva ett eget budgetarbete av god kvalitet. 
 
Riksdagen beslutar sedan om nästa års budget i december 2011. I regleringsbrevet för 2012 
förtydligar och preciserar regeringen riksdagens beslut. 
 
Varje universitet och högskola tilldelas för varje år ett högsta belopp, s k takbelopp, upp till vilket 
ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utgår. Ersättning för HST och 
HPR utöver detta takbelopp utgår normalt sett inte. Anslagsbeloppet är sedan summan av 
takbeloppet och ersättningar för eventuella särskilda åtaganden. 
 
Ersättningen för HST inkluderar ersättning för kostnad avseende hyror, antagning av studenter, 
ersättning till Trygghetsstiftelsen, medlemsavgift i arbetsgivarorganisationen AgV, lånefinansierade 
anläggningstillgångar, utveckling av studiedokumentationssystemet, upphovsrättslig ersättning för 
kopiering, försäkringsskydd för studenter (24 kr/HST) och avgiftsfinansiering av Riksrevisionen. 
 
Fr o m budgetåret 1997 gäller att såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) 
får föras över från ett budgetår till nästa fortlöpande utan begränsning till några budgetperioder. I 
det fall ersättning för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden 
som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa 
budgetår upp till ett värde av 10% av takbeloppet. 
 
I samband med att den s k vårpropositionen presenterades i april 2011 angavs att pris- och 
löneomräkningen mellan 2011 och 2012 är 0,9%.  
 
 
1.2 Utbildningsuppdraget till Linköpings universitet  
 
Utbildningsuppdraget består av dels ett generellt uppdrag och dels ett specifikt uppdrag för 
respektive högskoleenhet. 
 
För detta tilldelas ett anslag som grundar sig på ersättning för HST och HPR. HPR är antal 
högskolepoäng presterade inom universitetet delat med 60. Denna del utgör ca 60 % (exkl er-
sättning till lokaler) av per capita ersättningen. Ersättning för HST, som är antal för första gången 
registrerade studenter, utgör ca 40 % av per capita ersättningen. 
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Ersättningens storlek baseras på vilket utbildningsområde en kurs hör till. Oavsett fakultetsområde 
skall alltså alla kurser klassificeras till ett utbildningsområde. Följande ersättningsbelopp för HST 
och HPR erhålls som beräkningsgrund för riksdagens tilldelning till grundläggande högskole-
utbildning vid universitet och högskolor under verksamhetsåret 2012. Utöver pris- och löne-
omräkning 0,9% har HST inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi höjts med 1 600 
kr för att öka kvaliteten inom dessa jmf med 2011. 
 
Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR 
Humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik 23 409 19 143 
Naturvetenskap, teknik 50 092 42 243 
Vård 53 254 46 124 
Medicin 59 510 72 386 
Undervisning 34 762 40 940 
Övrigt 40 228 32 678 
Design 141 945 86 482 

 
Grundutbildningsanslag och takbelopp framgår nedan. 
  
Anslaget till grundläggande högskoleutbildning vid Linköpings universitet 
 
2012: 1 320 381 kkr 2011: 1 295 829kkr 
 
I förhållande till 2011 beräknas anslaget öka med 24 522 kkr, varav 
- 11 688  kkr (0,9 % avser pris- och löneomräkningen mellan 2011-2012) 
- 1 045 kkr avser utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2008 
- -677 kkr avser en överflyttning av medel till ”Ersättning för klinisk utbildning och forskning” för den 

utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2009 samt 
- 2 500 kkr avser en reducering av anslaget till följd av införandet av studieavgifter fr o m höstterminen 2011 

för studenter utanför EES-området 
- 9 996 kkr  avser en förstärkning av humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi  
 
2012 ingår ett särskilt åtagande – 1 771 kkr till ”Nationellt resurscentrum i teknik” (CETIS) 
 
Dessutom disponerar universitetet anslagssparande som vid ingången till 2011 uppgick till  
79 009 kkr. Beroende på utbildningsvolymens storlek när budgetåret 2011 summeras kan detta 
belopp komma att reduceras. 
 
 
1.3 Universitetsstyrelsens beslut om uppdelningen av anslaget  
 
Universitetsstyrelsen har beslutat om följande uppdelning av anslaget 
  
 2012 (2011) 
Takbelopp Tekniska högskolan (FST) 425 000 (410 000) 
Takbelopp FSF - fil fak 250 000 (245 000) 
Takbelopp OSU – lärarutb 135 000 (140 000) 
Takbelopp FSM - HU 265 000 (265 000) 
Kvarstår/del av anslagssparande 1 970 (-4 766) 
Lokalkostnader  232 000 (230 000) 
Särskilda åtaganden  9 640  (8 825) 
CETIS  1 771  (1 770) 
Avrundad summa   1 320 381 (1 295 829) 
 
Om fakultetsstyrelser och områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap under året har behov av ett 
förhöjt takbelopp ska respektive styrelse göra en hemställan till rektor om en sådan ökning. 
Omvänt gäller att om man inte når upp till sitt takbelopp under 2012 så skall den styrelsen till rektor 
betala tillbaka mellanskillnaden mellan styrelsens takbelopp och värdet av utförd utbildningsvolym. 
   
Uppdelningen utgår från det faktum att takbeloppet endast obetydligt (0,9 %) pris- och 
löneomräknats av regeringen mellan budgetåren 2011 och 2012. Avsättningen för att täcka 
lokalkostnader 2012 räknas upp med 0,9 procent. 
 
De särskilda åtagandena under 2012 avser: LiU Elitidrott (1 870 kkr) som fördelas till FST (LiTH), 
aspirantutbildning (1 460 kkr), undervisning i svenska för utomnordiska studenter (910 kkr), kursen 
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Orkesterspel (710 kkr), konstnärliga kurser i Vadstena (580 kkr), statistik (1 000 kkr), Institutionen 
kultur och kommunikation (1 510 kkr) som fördelas till FSF (fil fak), ”nya” lärarutbildningen (1 000 
kkr) och samverkan mellan utbildningsvetenskap och skolan (600 kkr) som fördelas till OSU utöver 
CETIS (1 771 kkr).  
 
 
 
1. 4 Universitetets gemensamma ändamål och funktioner 
 
Universitetets gemensamma ändamål finansieras fr o m 2009 i huvudsak genom införandet av den 
s k SUHF-modellen som i korthet innebär att kostnaderna för dessa ändamål fördelas på 
kostnadsbärare på institutionsnivå. När fakultetsstyrelser och Områdesstyrelsen för 
utbildningsvetenskap, institutioner och andra arbetsenheter fastställer sin respektive budget måste 
detta beaktas. 
  
Fakultetsstyrelser och Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap kommer därutöver att faktureras 
kostnader avseende central antagning av studenter (ca 7 900  kkr), upphovsrättslig ersättning för 
kopiering (ca 2 500 kkr) samt stöd till studenter med funktionshinder (enl regleringsbrevet motsv 0,3% av 
anslaget). 
 

 
2 LiTH:s utbildningsuppdrag 
 
2.1 Principer och intern ersättning 
 
Universitetsstyrelsen har beslutat att samma ersättningsprinciper skall tillämpas på fakultetsnivå 
som för universitetet.   
 
För att finansiera lokalkostnader och särskilda åtaganden kommer följande ersättningar för HST 
och HPR att tillämpas internt inom Linköpings universitet under budgetåret 2012. 
 
Utbildningsområde kr/HST kr/HPR 
Humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik 16 618  18 971  
Naturvetenskap, teknik  30 373  41 864  
Vård   31 422  45 710  
Medicin   49 343  71 737  
Undervisning   27 869  40 573  
Övrigt  24 311  32 385  
Design 99 412  85 706  
 
 
2.2 LiTH - Generellt uppdrag 
 
Den generella delen av utbildningsuppdraget kan sammanfattas i nedanstående punkter: 
 
Fakultetsstyrelsen skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden 
där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. 
 
Fakultetsstyrelsen skall bedriva fort- och vidareutbildning.  Fakultetsstyrelsen skall också i övrigt 
öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. 
 
Fakultetsstyrelsen skall beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse. 
 
Fakultetsstyrelsen skall fortsätta sitt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning 
inom ramen för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem.  
 
Arbetet med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män skall fortsätta inom fakultetsstyrelsens 
område. 
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Fakultetsstyrelsen skall bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens 
kvalitet samt förståelsen för andra länder och internationella förhållanden.  Fakultetsstyrelsen skall 
även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. 
 
Fakultetsstyrelsen skall aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. Information och 
vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden för olika 
utbildningar skall förbättras. 
 
Fakultetsstyrelsen skall uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. 
 
 
2.3 LiTH - Specifikt uppdrag 
 
Fakultetsstyrelsen skall planera för att under perioden 2009 – 2012 utfärda minst 2 000 
civilingenjörsexamina. 

 
Fakultetsstyrelsen skall vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen kvinnor inom de 
naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna. 
 
Fakultetsstyrelsen skall planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp.  
 
Fakultetsstyrelsen skall senast 2012-04-15 till rektor redovisa en bedömning av antalet examina 
(uppdelade på samtliga typer av examina som styrelsen utfärdar) som förväntas utfärdas per år 
under fyraårsperioden 2012-2015. 
 
Fakultetsstyrelsen skall inom styrelsens verksamhetsområde fortsätta arbetet med den nya 
utbildnings- och examensstrukturen.  
 
Fakultetsstyrelsen skall skapa goda förutsättningar för en breddad rekrytering och en ökad 
mångfald. 
 
 
2.4 Planeringsförutsättningar 
 
Den sammanlagda ersättningen för HST och HPR kan högst uppgå till 425 000 kkr (styrelsens 
takbelopp) (2011:  410 000 kkr).  
 
Styrelsens takbelopp inkluderar ersättning för utbildningar vid LiU Malmsten. Regeringen har infört 
ett tak som innebär att Linköpings universitet får avräkna högst 50 helårsstudenter inom 
utbildningsområdet design under 2012. 
 
Inom ramen för fakultetsstyrelsens takbelopp skall styrelsen anordna kurser inom det s k 
Sommaruniversitetet år 2012 av minst samma omfattning som under föregående sommar. För 
dessa kurser skall fakultetsstyrelsen beakta vad som sägs i universitetsstyrelsens beslut (daterat 
2000-06-05; dnr LiU 820/00-40) om Sommaruniversitetet. 
 
Universitetsstyrelsen ger fakultetsstyrelsen i uppdrag att planera för minst 5 300 
helårsprestationer (2011: 4 900) under verksamhetsåret 2012 inom ramen för styrelsens 
utbildningsprogram. Fakultetsstyrelsen skall i sin budget beakta behovet av särskilda medel för 
kvalitetsarbetet och framtida utvärderingar av utbildningsresultat som en del av det nationella 
kvalitetssystemet. 
 
2.5 Särskilt åtagande 
 
Universitetsstyrelsen ger fakultetsstyrelsen i uppdrag att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott 
(lång- och medeldistanslöpning samt orientering). För detta uppdrag tilldelas under 2012 ett 
särskilt stöd om 1 870 kkr.  
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3 Fördelning av resurser inom LiTH 
 

3.1  Disposition av anvisat anslag – takbelopp  
 
LiTH:s takbelopp för budgetåret 2012 uppgår till 425 000 kkr (2011:  410 000 kkr) vilket motsvarar ca 
6 800 HST vid prestationsgraden 84%.  
 
I budgetpropositionen som tillkännagavs efter universitetsstyrelsens beslut 13 sep förslås att medel 
anslås för utökning av civilingenjörsutbildningen motsv 25 nybörjarplaster från hösten 2012. Denna 
utökning är inkluderad i LiTH:s takbelopp för 2012. 

 
Takbeloppet fördelas enligt följande: 
 2012 (2011) 
Institutionsramar 392 600 (359 110) 
ProgramNämndernas riktade institutionsstöd 6 700 (6 700) 
Särskilda åtaganden: 10 000 (10 000) 

varav kvalitetsarbete 4 000 (4 000) 
varav studiestöd ITN 1 000 (1 000) 
varav riktade stöd/satsning, utrustning mm 5 000 (5 000) 

För senare fördelning 15 700 (34 190) 
 SUMMA 425 000 (410 000) 

 
De särskilda åtagande avser resurser för kvalitetsarbete (bl a förberedelse inför redovisning och 
bedömning inom ramen för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem, internationalisering mm), 
riktat stöd till studiestöd vid ITN samt i övrigt resurser för riktade stöd/satsningar och utrustning.  
Avsättning för senare fördelning avser under 2012 reserverat utrymme inom utbildningsuppdraget. 
Föreslås att det uppdrags åt dekanus att fatta erforderliga beslut som avser dessa medel.  
 
Dimensionering av antalet nybörjarplatser höstterminen 2012 inom respektive utbildningsprogram, 
se pkt 3.3. 

 
Inför hösten 2011 infördes studieavgifter för studenter utanför EES-området. Vid LiTH tillämpas två 
ersättningsnivåer: 140 kkr/60 hp för alla program förutom utbildningar vid LiU Malmsten där 
ersättningen motsv 250 kkr/60 hp. 

 
3.2  Institutionsramar  
 
Fördelning av resurser till institutionerna 2012 baserar sig på 2011 års budgetbeslut och kriterier 
FST 10/6.7, Dnr LiU 2010-01129 samt kompletteringsbeslut FST del 11/036 och framgår i 
nedanstående tabell.  
 
Programnämnderna ges i uppdrag att under november besluta om förslag på kursplaner och 
dimensionering av kurser för 2012 på samma sätt som föregående år. Underlag dvs kursersättning 
delges institutionerna efter dessa beslut. Avstämning och detaljerat underlag avseende examens-
jobbsersättning skickas ut till institutionerna i februari 2012. Kursersättning kommer i likhet med 
föregående år att kompletteras/slutavräknas i november 2012. 

 
Institution kkr jmf 2011 
IDA 48 200 45 447 
IEI 120 300 112 841 
IFM 55 500 48 442 
IMT 3 800 3 348 
ISY 42 300 39 609 
ITN 59 900 54 237 
MAI 54 800 48 611 
Övriga: 7 800 9 045 

IKE 2 000 2 123 
IKK 2 000 2 639 
IMH 300 853 
ISAK 300 524 
ISV 1 100 1 227 

 TEMA 2 100 1 680 
SUMMA 392 600 361 580 
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3.3  Utbildningsutbud, dimensionering kompl med antal pl etc  

 
Dimensionering av antalet nybörjarplatser höstterminen 2012 se nedanstående tabell. Föreslås att det uppdras 
åt dekanus att fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av antalet annonserade platser. 
 

 Programnamn 

prognos 
antal 

nybörjare 
HT12 Ort PN Annonserade platser/övrigt 

Grundnivå      

Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng (hp)     

  Byggnadsteknik 60 Nrk MD 50 

  Datateknik  60 Li DM 30 

  Elektronik  32 Li EF 20 

  Kemisk analysteknik  30 Li KB 30 

  Maskinteknik  65 Li MD 50 

  Öppen ingång (Hing)  15 Li MD 10 vårintag 

Kandidatprogram 180 hp     

  Biologi 40 Li KB 40 

  Datavetenskap  25 Li DM 20 

  Flygtrafik och logistik 60 Li IL 60 

  Fysik och nanovetenskap 15 Li EF 10 

  Grafisk design och kommunikation  65 Nrk DM 60 

  Innovativ programmering  40 Li DM 30 

  Kemi - molekylär design 10 Li KB 20 

  Kemisk biologi öppen ingång 1)   Li KB se civ ing 

  Matematik  15 Li EF 10 

  Möbeldesign  6 Sth MD 6 

  Möbelkonservering  4 Sth MD 4 

  Möbelsnickeri  6 Sth MD 6 

  Möbeltapetsering  4 Sth MD 4 

  Samhällets logistik  30 Nrk IL 30 

Avancerad nivå      

Civilingenjörsprogram  300 hp 2)     

  Datateknik  90 Li DM 90 

  Design och produktutveckling  60 Li MD 30 

  Elektronikdesign  30 Nrk EF 30 

  Energi -  miljöteknik -  management 30 Li MD 30 
  Industriell ekonomi 180 Li IL 180 

  Industriell ekonomi - internationell ( 5 språk)  60 Li IL 40 

  Informationsteknologi  35 Li DM 30 

  Kemisk biologi öppen ingång1) 60 Li KB 60 

  Kommunikations-, Transport och Samhälle 40 Nrk IL 30  

  Maskinteknik  120 Li MD 120 

  Medicinsk teknik  35 Li EF 30  

  Medieteknik  60 Nrk DM 60 

  Teknisk biologi  30 Li KB 30 

  Teknisk fysik och elektroteknik  105 Li EF 90 

  Teknisk fysik och elektroteknik -   
internationell  ( 5 språk) 30 Li EF 28 
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 Programnamn 

prognos 
antal 

nybörjare 
HT12 Ort PN Annonserade platser/övrigt 

Masterprogram 120 hp  3)     

  Advanced Computer Graphics   Nrk DM  

  Applied Ethology and Animal Biology   Li KB  

  Biomedical Engineering   Li EF  

  Communication Electronics   Li EF  

  Communication Systems  Li EF  

  Computer Science   Li DM  

  Computer Systems   Li DM  

  Datavetenskap  Li DM svenska 

  Ecology and the Environment   Li KB  

  Energy and Environmental Engineering    Li MD  

  Fysik och Nanovetenskap  Li EF svenska 

  Industrial Engineering and Management   Li IL nytt 

  Intelligent Transport Systems    Nrk IL  

  Matematik   Li EF svenska 

  Materials Physics and Nanotechnology   Li EF  

  Mechanical Engineering    Li MD  

  Molecular Genetics and Physiology   Li KB  

  Organisk syntes /Läkemedelskemi  Li KB undervisas på engelska 

  Protein Science   Li KB svenska 

  Software Engineering and Management   Li DM  

  System- on- Chip   Li EF  

  Wireless Networks and Electronics   Nrk EF  

Magisterprogram 60 hp     

  Magisterprogram i Maskinteknik    Li MD   

 Summa förväntade nybörjare på program 1 547    

Övrigt      

Förutbildningar - kurspaket 30-60 hp pl    

 Asienkunskap - Japan och Kina 40 Li IL 40 

 Basår 180 Li/Nrk ÖVR 60 Li, 30 Nrk 

 Bastermin 40 Li/Nrk ÖVR 40 vårintag  

Fristående kurser antal budgeterad HST     

 Fristående kurs, kurs på program inkl 
sommarkurser 600 Li/Nrk ÖVR  

 
Anm. 1)  Kemisk biologi öppen ingång åk 1 leder till kandidat eller civilingenjör åk 2 
 2) Inklusive 25 nya platser 
 3) Masterprogram beroende av söktryck från studenter inom EES-området 
 

 
3.3 Särskilt åtagande 
 
1 870 kkr (jmf 2011: 1850 kkr) fördelas till ITN för att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och 
medeldistanslöpning samt orientering). 
 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde 
dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, ledamöterna Göran Bergqvist, 
Hans Knutsson, Fredrik Gustafsson, Astrid Lundmark, Marie Westrin, Jonas Jansson, Johan 
Liljegren, Jakob Pogulis och Elina Rönnberg. Vidare har närvarit adjungerad Erik Janzén, 
föredragande Eva Berg, personalföreträdare Janerik Lundquist och Elisabeth Antonsson, och 
styrelsekoordinator Maria Boberg. 
 
 
 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsekoordinator 

 




