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Rektors rapport – 28 feb – 1 mars 2011 
 
1. LTH allmänt (priser och utmärkelser)  
 

• LTH fyller 50 år 
 

 
 
 

• Ulf Ellervik, professor i Organisk kemi vid Lunds Tekniska Högskola, får 
Kungliga Vetenskapsakademiens och Fri Tanke Förlags nyinstiftade 
litteraturpris, Pi-priset, för svensk populärvetenskap. Han får det för 
manuskriptet till sin kommande bok ”Ond kemi”. Förutom äran består 
priset av en summa på 314 159 Kr och ett förlagskontrakt med bokförlaget 
Fri Tanke. 
 

• Kinesiskt elbolag betalar Lundaforskare 
Bioetanolforskarna i Lund har nu lagt till Kina bland sina 
samarbetspartner. Men forskningen sker på våra villkor, säger professor 
Guido Zacchi. 
Kinas största elproducent State Grid betalar 3,5 miljoner kronor för två 
doktoranders forskning under 1.5 år vid institutionen för kemiteknik, 
Lunds tekniska högskola. 
 

• Thomas Laurell och Lars Samuelsson nya ledamöter i IVA. 
 

• Två mycket prestigefyllda priser har tillfallit anställda på LTH. Officiell 
pressrelease har inte släppts än och därför kommer detta att meddelas 
muntligt vid styrelsens sammanträde. 
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2. Besök och möten 
 
• Luciamingel i Vattenhallen för LTHs anställda. 
• Årets julklapp bestående av halsduk och sittunderlag var synnerligen lämplig för 

användning under denna hårda vinter. 
• Möte med Sveriges ingenjörer (Peter Larsson). 
• Möten angående forskningscentrum JORCEP (KTH, ZJU, Hangzhou). 
• Möte angående kollektivtrafikforskningscentrum. 
• Möte med Landskronas kommunledning och entreprenörer angående LINK – en 

inkubator som byggs upp i Landskrona. 
• Möte med Sony-Ericssons ledning. 
• Kickoff för jubileet 28 januari. 
• Möte med IKEA:s samarbetsråd. 
• Möte med LUABs VD BG Svensson. 
• Möte med Björn Savén. 
• Möte med Lars Montelius angående Öresundsuniversitetets olika engagemang. 
• Sopplunch med Ulf Ellervik som inbjuden talare. 
• Möte angående Sveriges Bygguniversitet. 
• Möte med Energitekniskt Centrum för batteriforskning i Göteborg. 
• Möte angående Technology Management och en Senior Advisory Board. 
• Möte med Thomas Kaiserfeldt angående teknikhistoria. 
• Möte på KTH ”Från ord till handling” – ett genusprojekt med KTH, LiU, LTU 

(Ingrid S, Bodil R). 
•  Möten med Lundamark AB. 
• Strategimöten har genomförts med nästan alla institutioner och nämnder. 
• Möten för att planera jubileet (leds av Lisbeth Wester). 
• Möte med näringslivsråd – tema Innovation. 
• Deltagande i styrelsemöten: Skånes Livsmedelsakademi, Ideon Agrofood, 

Lundamark, Venture Cup, Mobile Heights, Samarbetsråd IKEA Stichtingr  
• Styrgrupp för projekt Drug Delivery inom Medicon Valley Alliance. 
• 6:e pedagogiska utvecklingskonferensen vid LTH 15 dec (Per Eriksson gav 

plenarföredrag). 
 
 
 

3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 
 

• Återigen skapas ett överskott på LU och LTH 
 
Resultat (milj kr) 
LUtot   LU/GU   LU/F LTHtot LTH/GU LTH/F 
405    110         295 80 5 75 
 
Överproduktion HST 
LU  LTH 
2000  560 
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• Rune Kullbergs uppdrag som vicerektor med speciellt uppdrag för 
samordning av grundutbildningen upphör vid årsskiftet 2010/11. 
Runes insatser har varit en förutsättning för arbetet med att implementera ny 
examensordning, förändringar föranledda av Bologna, implementering av 
förnyade utbildningsprogram 2007 samt mycket annat i samband med ny 
budgetmodell för grundutbildningen. Under det kommande året kommer Rune att 
vara ordförande för UN1 samt arbeta med utredningsuppdrag som bl.a. initierats 
genom arbetet med den strategiska planen. 
Detta innebär att vicerektor GU ensam ansvarar för grundutbildningsfrågor och 
att utbildningsnämndsordförandena också ansvarar för att samordning sker. 
Utbildningsnämndsordförandena och forskningsnämndsordförandena deltar i 
presidiet (en gång per månad eller oftare vid behov). 
I samband med arbetet med den strategiska planen har det framkommit att det är 
en allmän åsikt att försöka finna en utbildningsstruktur som kombinerar 
Bolognamodellens 3+2-system med en femårig sammanhållen utbildning. Detta 
utreds av Rune som ett av uppdragen som relaterar till den strategiska planen. 

• Personalfrågor vid LTHs utbildningar på Campus Helsingborg 
Sonja Meiby gör en kartläggning av situationen i Helsingborg som kommer att 
påverkas av pensioneringar och nyanställningar. Denna kartläggning kommer att 
utgöra ett viktigt underlag för hur vi organiserar samarbetet på bästa sätt. 

• Arbetsgrupp för Anställningsordning är tillsatt. 

• Arbetsgrupp för Fördelning av fakultetsmedel är tillsatt. 
 

• CTH har beslutat att alla doktorander skall vara anställda. 
Man gör två undantag med syftet att inte försvåra samarbeten med andra 
högskolor och universitet samt att inte omöjliggöra biståndsorganisationers 
möjligheter att utnyttja forskarutbildningen. 

• PLUME – mentorprogram för doktorander 
Mycket positiv utvärdering av programmet. 
Doktorandsektionen har utsett en ny grupp som skall fortsätta 
mentorprogrammet med en ny omgång. 
 
 
 

4. Infrastruktur 
 

• Kongressanläggning i Lund? Lunds kommun undersöker behovet genom 
intervjuundersökningar med ev. avnämare. 
 
Projektet att förbättra studiemiljöerna pågår med E-huset som pilotptojekt. AV-
utrustning i husen utreds och projekteras. Upphandling av AV-utrustning pågår. 
 

• Ny nationell policy att infrastruktur skall finansieras av respektive universitet. 
Detta kommer att kräva att medel reserveras för utrustning i ännu högre grad än 
tidigare. 
 

• Ett nytt motorlaboratorium i M-huset är under projektering. 
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• Lundamark AB (Region Skåne, Lunds kommun, LU) har som uppgift att arbeta 
med området mellan MaxIV och ESS. Det kommer att finnas besökscentrum, 
bostäder för forskare, etc. Ett besök vid CERN planeras. 
 

 
5. Grundutbildning 
 

• Tio-i-topp: Utbildningarna med högst ingångslön Här är 
utbildningarna med de tio högsta ingångslönerna efter examen, enligt 
Metro och Affärsvärlden. 
1. Civilingenjör Industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola. Lön: 
31.500. 
2. Business and Economics, Handelshögskolan i Stockholm. Lön: 30.000 
kronor. 
3. Industrial Management, KTH. Lön: 27.500 kronor. 
4. Masterprogrammet Elkraftteknik, KTH. Lön: 27.500 kronor. 
5. Civilingenjör i Elektronik, KTH. Lön: 27.400 kronor. 
6. Datateknikprogrammet, KTH. Lön: 27.400 kronor. 
7. Software Engineering of Distributed Systems, KTH. Lön: 27.000 
kronor. 
8. Maskinteknik - innovation och design, KTH. Lön: 26.500 kronor.  
9. Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola. Lön: 26.000 kronor. 
10. Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings Universitet. Lön: 26.000 
kronor. 
 

• CSN - vad händer med hotet om återbetalning? 

• IKEA Stichting-stiftelse, som handhar donationen till Industridesign vid 
LTH, har utvärderat utbildningen eftersom donationsöverenskommelsen 
upphör 2013. Prof Lars Lallerstedt har gjort två besök och har varit mycket 
nöjd med besöken. Rapporten gav en mycket positiv beskrivning av 
verksamheten. Stiftelsen tar beslut i mars 2011. 

Efter Jan Björklunds löfte om förändring i november har även flera 
SACO-förbund uppvaktat utbildningsdepartementet med skrivelser som ett 
steg i arbetet att få till en lösning och ett regelverk som stämmer överens 
med studentens och lärosätets verklighet. Ärendet utreds nu av 
utbildningsdepartementet, som hanterar det skyndsamt. Längre fram i vår 
väntas riksdagen ta ställning till utredningen. 

• TFHS – utredning ännu inte slutförd. Denna skall ge svar på om TFHS 
skall arrangeras inom ramen för en Yrkeshögskola. 

• Järnvägskolan i Ängelholm kommer också att förändras eftersom 
huvudmannen Trafikverket vill omorganisera verksamheten. Diskussioner 
pågår och juristerna undersöker för närvarande möjligheten att koppla 
Järnvägsskolan som ett bolag till LU (LUAB). Verksamheten är viktig för 
LTH och utbildningarna vid Campus Helsingborg. 

• Även Räddningsskolan i Revinge drabbas av omorganisation av 
myndigheten. Region Skåne har kontaktat LU för att diskuteras olika 



 
 
 5 

alternativ. Även Räddningsskolan är viktig eftersom det finns starka 
kopplingar till LTHs utbildningar. 

• HSV-utvärdering av kvalitet kommer att bygga mycket på kvaliteten av 
examensarbeten (70-80%). Därutöver kommer studenters och alumners 
erfarenheter att vara av betydelse. Inga detaljerade planer finns än. 

• Utvärdering av examensarbeten. 
För att möta HSVs kvalitetsutvärdering pågår flera studier av 
examensarbetskvalitet: Kvalitetskriterier Internt inom LTH; Kartläggning 
av examensarbeten nationellt.  

• Marknadsföring av våra utbildningar 
Vid RET-mötet i Luleå diskuterades denna fråga och det fanns en samsyn 
om att inte marknadsföra så att direkta konkurrensförhållanden uppstår. 
Man ansåg att det var bättre att lägga dessa resurser på utbildningens 
kvalitet. Marknadsföring bör ske genom gemensamma webbsidor där alla 
är synliga på samma villkor. 

• EQ11 
Inför områdenas arbete med självreflexion (ersätter självvärdering) har ett 
nytt utkast framtagits EQ11. Faculty self-reflexion (draft). Dokumentet 
finns tillgängligt på EQ11:s svenska resp. engelska hemsida. 
http://www.lu.se/eq11 resp. http://www5.lu.se/o.o.i.s/4311 
EQ11-bedömargruppen kommer att besöka LTH den 4 maj kl 8.30-16.30. 

• Flera Masterprogram har föreslagits UN 
1. Master of Science in Food Innovation and Product Design. 
2. Utformning av energieffektiva byggnader. 
3. Master of Science in Global Supply Chain Management. 
4. Innovation inom Hälso- och Sjukvård. 
Efter beredning i utbildningsberedningen har det beslutats att gå vidare 
med validering av de två förstnämnda programmen. Övriga utreds i 
samband med den utredning rörande Masterprogram baserade på 
specialiseringar som finns inom de femåriga utbildningarna. 

• Examensrätt för lärarutbildning 
Kristianstad Högskola och Lunds universitet har sökt examensrätt 
tillsammans men måste först ansöka om examensrätt individuellt för att 
senare söka en gemensam examensrätt enligt HSV. 

• CTH har fått examensrätt för lärarutbildning inom matematik, fysik, kemi 
och teknik på gymnasienivå 

• Examensrätt för apotekarutbildning  

Umeå universitet har fått examensrätt efter sitt andra ansökningsförsök. 
Utbildningen kommer att vara den första apotekarutbildningen som ges via 
internet. Utbildningen planeras starta hösten 2012. 

http://www.lu.se/eq11�
http://www5.lu.se/o.o.i.s/4311�
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• Ny högskoleingenjörsutbildning i Kristianstad.  
Samarbete med Institutionen för Maskinteknologi på LTH, som genomför 
uppdragsutbildning. 
 

• 9 av 10 nyutexaminerade ingenjörer får jobb 
Om du är civilingenjör tillhör du en av de grupper som har lättast att få 
jobb i Sverige för närvarande. För den med utländsk bakgrund är det 
däremot svårare. 
Cirka 90 procent av de nyutexaminerade civil- och högskoleingenjörerna 
inom bygg/data/maskin har fått jobb inom ett år efter examen. Det visar 
statistik från Högskoleverket. Endast veterinärer, landskapsarkitekter och 
läkare har lättare att få jobb än ingenjörerna. 
Till skillnad från vården, där det inte spelar någon roll vilken etnisk 
tillhörighet du har, har nyutexaminerade inom teknik- och naturvetenskap 
samt juridik och samhällskunskap med utländsk bakgrund svårare att få 
jobb än andra. I snitt hade 74 procent av de med utländsk bakgrund fått 
jobb inom ett år, jämfört med 81 procent av kurskamraterna. 
Absolut svårast på

• 

 arbetsmarknaden är det för de nyutexaminerade med 
konstnärlig examen. Endast 43 procent av personerna i denna grupp hade 
ett arbete inom ett år efter examen, däremot framgår det inte om de fått 
jobb inom sitt yrke eller inte. 

Många tar inte ut examen – trots en fullföljd utbildning 

• 

Var tionde student som inte tagit ut sin examen har ändå gått klart ett helt  
yrkesexamensprogram. Den vanligaste motiveringen är att ingen 
efterfrågar examensbeviset när studenten söker jobb. Tidiga avhopp är 
vanligast bland kvinnor som inte kommit in på sitt förstahandsval. Det 
visar en ny undersökning från Högskoleverket och Delegationen för 
jämställdhet i högskolan. 

• Antagningsregler till högskolan justeras (HSV rapport 4 jan 2011) 
Sökande med äldre betyg får också meritpoäng 

Studenters arbetsbelastning (HSV-rapport 3 jan 2011) 
I dag presenterar Högskoleverket de svenska resultaten från Eurostudent 
—  en stor undersökning om studenters sociala och ekonomiska villkor. 
Sverige är ett av 25 europeiska länder som deltagit. Undersökningen visar 
att tiden som studenterna lägger ner på studierna varierar stort mellan olika 
utbildningar. Studenterna inom medicin och odontologi lägger ner mest 
tid, i snitt 40 timmar i veckan. Teknikstudenterna ligger strax därefter. 
Humaniora och teologistudenterna ägnar minst tid i veckan på studierna, i 
genomsnitt drygt 20 timmar. Även lärarstudenter samt studenter inom 
juridik och samhällsvetenskap lägger ner få timmar i veckan. Studenterna 
ägnar mer tid åt själv- och gruppstudier än på lärarledd undervisning under 
en genomsnittlig vecka. 

Från och med hösten 2011 kommer alla personer med bokstavsbetyg att få 
tillgodoräkna sig de värdefulla meritpoängen. Sökande med betyg äldre än 
1997 får dock vänta till tidigast hösten 2012 på meritpoäng. 
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• Här är framtidens bristyrken 
[2011-01-03] I sin senaste rapport listar Högskoleverket de yrken som det i 
framtiden beräknas råda brist på. Ett bristyrkesområde innebär ofta att 
färre studenter utbildar sig inom området än vad arbetsmarknaden tros 
behöva. Studenter som väljer att studera till ett bristyrke tros därmed få 
förbättrade chanser till jobb i framtiden. 
Biomedicinsk analytiker 
Yrkeslärare 
Fritidspedagoger 
Receptarier 
Högskoleingenjörer 
Förskollärare 
Speciallärare och specialpedagoger 
Tandläkare 
Grundskollärare, tidigare år 
Biblioteks- och informationsvetare 
Det kommer att finnas ett överskott av apotekare. 

• Crafoordstiftelsen har donerat 2 milj till en stipendiefond för 
utomeuropeiska studenter. 

• 19 miljoner till att locka nya lärare 
Regeringen satsar 19 miljoner kronor på en informationskampanj om 
läraryrket och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna. 
Syftet med kampanjen är att locka högpresterande ungdomar och unga 
vuxna att välja lärarbanan. 
Sverige har som många andra länder problem med rekryteringen till 
läraryrket. Antalet sökande per utbildningsplats har sjunkit och en 
tredjedel av studenterna hoppar av utbildningen före examen. Dessutom 
har andelen sökande med höga betyg från gymnasieskolan eller höga 
poäng på högskoleprovet minskat. 
Det nya uppdraget går till Skolverket som ska samarbeta med 
Högskoleverket och samråda med en referensgrupp om hur kampanjen ska 
genomföras. Liknande satsningar i andra länder, till exempel Norge och 
England, ska analyseras. 
Skolverket ska också överväga om det behövs en särskild insats när det 
gäller matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och 
kommunikationsteknik. 
Informationskampanjen får 6 miljoner kronor 2011 och 13 miljoner 2012. 
I referensgruppen ingår bland andra lärarorganisationerna, Sveriges 
kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund. 

• Microsofts studentambassadörer 
IT Microsoft och HP påbörjade i höstas sin jakt på studenter som ville bli 
studentambassadörer, Student Brand Managers. Denna vecka var 13 
utvalda studenter, från 7 högskolor från norr till söder, på plats i 
Stockholm för en utbildning i två dagar. Studentambassadörerna blir 
representanter för Microsoft och HP på sitt universitet eller sin högskola 
och kommer bland annat att driva lokala studentevenemang. Som 
studentambassadör får man en speciell inblick i hur det är att jobba på 
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Microsoft eller HP vilket också innebär en möjlighet att bygga upp nätverk 
som kan komma till nytta när de sedan ska ut i arbetslivet. 

 
 

6. Forskning/FoU - Forskningsinitiativ 
 

• Det blev storslam för LTH:s elektronikforskning när Stiftelsen för Strategisk 
Forskning delade ut pengar ur sitt ramprogram för elektronik- och fotoniksystem. 
Sammanlagt 82,1 av totalt 160 miljoner kronor får LTH-forskarna under den 
närmaste femårsperioden. 
• 27 miljoner kronor går till Fredrik Tufvesson med ett projekt om distribuerade 
antennsystem för högeffektiva trådlösa system 
• 29 miljoner går till Pietro Andreani med projektet DARE – Digitalt Assisterad 
RadioEvolution 
• 26 miljoner kronor går till Krzysztof Kuchcinski med ett projekt om 
högpresterande inbyggda system. 
 
Sedan tidigare har följande forskare vid EIT också medel från SSF 

• Ramprogram inom elektroniksystem och fotonik har gått till 
 -22.4 milj Henrik Sjöland – Trådlös kommunikation för extremt portabla 
tillämpningar 
-24 milj Lars-Erik Wernersson Trådlöst med trådar 
 

• Nya miljoner till cancerforskning. Create Health (Carl Borrebaeck) får 25 milj 
från Vinnova inom ramen för programmet Teknik för framtidens hälsa 
 

• 17 milj till Hållbar stadsutveckling vid LTH, MAH och SLU 
 

• f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel 
Sverige tar samlat grepp om förnybara drivmedel. Svensk forskning kring 
förnybara drivmedel har unik bredd och ligger mycket väl till internationellt. 
Genom att stärka samverkan mellan forskare, industri och myndigheter i form av 
ett gemensamt kunskapscentrum ska forskningsresultat i högre grad kunna 
omsättas i praktiken. Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel har fått 
namnet f3, efter engelskans ”fossil free fuels”. 
I centrumet deltar fem av Sveriges mest aktiva högskolor inom området: 
Chalmers, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet. Umeå universitet samverkar 
dessutom nära med Luleå universitet och Energitekniskt Centrum i Piteå inom 
området, så även deras kompetens kommer att tas till vara inom f3. Övriga 
deltagare är Sveriges tre största forskningsinstitut (IVL Svenska miljöinstitutet 
AB, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Innventia AB) samt industrin. 
De industriföretag som idag stödjer centrumet är Preem AB, Perstorp AB, 
Göteborg Energi AB, Eon Sverige AB, Sekab E-technology samt Volvo 
Technology AB. Verksamheten finansieras även av Energimyndigheten och 
Västra Götalandsregionen. Chalmers Industriteknik (CIT) kommer att vara värd 
för centrumet. 
För LTH är Pål Börjesson, Miljö- och energisystem kontaktperson. 
 

• Sveriges Bygguniversitet startar en ny treårsperiod med LTH, KTH, CTH 
och LTU som garanter för verksamheten. Målet är att skapa gemensamma 
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forskningsprojekt som kan attrahera forskningsmedel från forskningsråden. 
 

•  EIT ICTLabs – LTH utgör en affilierad partner till KTH (Per Ola 
Börjesson, EIT, är LTHs företrädare och avtal håller på att skrivas). 
 

• Ett EIT-initiativ riktat mot livsmedelsområdet pågår bl.a. med Gunilla 
Jönson som utredare och lobbyist. 
 

• Ny sammansättning av betygsnämnder enligt nya högskoleförordningen (minst 
en person från annan högskola). 
 

• Forskningsnämnderna har fått i uppdrag att se över antalet 
forskarutbildningsämnen. 
 

• Forskningsnämnderna skall uppdatera sina forskningskartläggningar bl.a. 
genom att stämma av sammanställningen med prefekterna. 
 

• Det har tagits ett initiativ till att skapa ett nationellt kompetenscentrum för 
kollektivtrafikforskning. Bengt Holmberg har varit LU/LTHs 
kontaktperson. 
 

• Region Skåne har inbjudit LU till ett energi- och klimatinitiativ.  
Henrik Smith vid Natfak, Lars J Nildsson vid LTH  och Lena Neij vid 
Miljöinstitutet kommer att ta fram ett första förslag. Initiativet kan täcka 
ett mycket brett område från hållbar stadsutveckling till utveckling av 
förnybara drivmedel som t.ex. biogas. Diskussioner pågår. 
 

• Lars J Nilsson är kontaktperson genom Campus Helsingborg när det gäller 
den förgasningsanläggning som planeras i Helsingborg. LTH har uttryckt 
sitt stora intresse att delta med sin kompetens. 
 

• LTHs forskningscentra inom Mobile Heights (MH), EASE och SOS, har fått 
mycket bra utvärderingar. Däremot har den administrativa överbyggnaden MH 
finansieringsproblem samtidigt som en ny VD skall tillsättas. 
 

• Innovationssatsning inom Region Skåne 
Det ska bli lättare att kommersialisera innovationer inom svensk hälso- 
och sjukvård. VINNOVA finansierar med 4,5 miljoner kronor under två år. 
 

• Novo Nordisk Fonden satsar 840 miljoner kronor på ett nytt 
forskningscentrum där bakterier och jäst producerar hållbara kemikalier. 
Det nya forskningscentret för hållbara cellfabriker, Novo Nordisk 
Foundation Centre for Biosustainability, öppnar i januari 2011 vid 
Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Två satellitcenter kring 
teknologiska plattformar kommer att sättas upp på KTH i Stockholm och 
Chalmers i Göteborg 
 

• Bidragsbeslut 2010 i VRs stora utlysning 
Årets stora utlysning är färdig. Samtliga beslut fattades under oktober och 
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november månad. I år fördelades totalt cirka 2,5 miljarder kronor. 
Av dessa gick 1,1 miljarder till naturvetenskap och teknikvetenskap, 843 
miljoner till medicin, 175 miljoner till utbildningsvetenskap, 379 miljoner 
till humaniora och samhällsvetenskap samt 18,9 miljoner till konstnärlig 
forskning och utveckling.  
Statistik och siffror från Rådet för infrastruktur (RFI) ingår inte i denna 
sammanställning. 
 

• Mille Millnert, rektor för Linköpings universitet, blir ny generaldirektör för 
Vetenskapsrådet. 
 

• Per Omling, f.d. generaldirektör vid VR, kommer ev att anställas av Lunds 
universitet. 
 
 

7.  Internationalisering 
(Info: Per W och Chrsitina G) 
 

• Mål för utlandsstudier 
LTH:s mål är att 25% av utexaminerade från LTH:s långa program ska ha 
utbildats minst 3 månader utomlands. 2010 nåddes siffran 19,9 %, att jämföra 
med 20,1% 2009 och 24,4% 2008. Orsakerna till minskningen är dels att antalet 
utlandsförlagda examensarbeten har minskat, dels en markant svacka i antalet 
utresande 2008.  
 
Allt tyder på att måluppfyllelsen kommer bli betydligt bättre 2011 och särskilt 
2012. Orsakerna till det är flera: fler utresande 2009 och 2010, studenter på 
Kinainriktningen som tar examen samt fler som gör,0 utlandsförlagd praktik 
inom ERASMUS. 
 

• Utlandspraktik 
En undersökning gjord av Internationella Programkontoret och Svenskt 
Näringsliv 
(http://www.programkontoret.se/Global/material/rapporter/Arbetsgivares_syn_pa
_utlandserfarenhet_lowres.pdf) visar att ”Studenter ökar sin anställningsbarhet 
genom att göra praktik, ett växande antal studenter som gör utlandspraktik leder 
således till att kvaliteten i svensk högre utbildning ökar.” Under 2010 gjorde 45 
studenter utlandspraktik varav 12 inom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning. 
Totalt fick 33 studenter ERASMUS-stipendium för att praktisera utomlands mer 
än 3 månader. 
 
LTH bör se praktiken som en strategiskt viktig fråga, fortsätta att stimulera 
utlandspraktik samt betrakta praktiken som utbildning som registreras i LADOK. 
Man bör också överväga att sätta upp särskilda kvantitativa mål för praktik i den 
kommande strategiska planen. 
 

• Antagning av mastersstudenter inför HT 2011 
Som väntat har antalet sökande till LTH:s internationellt inriktade 
masterprogram minskat kraftigt inför antagningen 2011. LTH har 271 
förstahandssökande varav 151 är betalningsskyldiga.  Detta ska jämföras med ca 
170 antagna 2010. De flesta sökande till masterprogrammet i Industridesign har 
gått LTH:s eget kandidatprogram. Terminsavgiften ska vara inbetald 15 juni, 

http://www.programkontoret.se/Global/material/rapporter/Arbetsgivares_syn_pa_utlandserfarenhet_lowres.pdf�
http://www.programkontoret.se/Global/material/rapporter/Arbetsgivares_syn_pa_utlandserfarenhet_lowres.pdf�
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först då vet vi utfallet. 
 
Genom IKEA Stiching Foundation finns två hela stipendier till studenter inom 
Industridesign. Eliassonstiftelsen bidrar med 150 kkr till Sustainable Urban 
Design, medan övriga program har var sitt stipendium om 50 % av 
terminsavgiften per program att dela ut.  
 

 
 
Program 

Prioritet 1 Prioritet 2 
EU/EES Betalande EU/EES Betalande 

Biotechnology 3 13 0 16 
Food technology and nutrution 16 28 5 3 
System-on-chip 14 16 18 25 
Sustainable urban design 17 12 7 15 
Wireless communication 25 41 21 40 
Water resources 8 19 8 7 
Nanoscience 2 4 6 6 
Photonics 2 7 4 3 
Industrial design 33 11 14 3 
 
 
Lärarutbyte 
Under 2010 åkte 14 av LTH:s lärare på lärarutbyte inom EU:s program Life Long 
Learning, där bland annat ERASMUS ingår. Det är en förhållandevis hög siffra. 
Villkoren är förmånliga: lärarens ska undervisa eller planera undervisning i minst 5 
timmar för att få ett resebidrag på knappt 10 000 kronor. Det vore bra om LTH:s 
prefekter aktivt verkade för att denna möjlighet utnyttjades ännu bättre. 
 
 
 

8. Information/Rekrytering/Externa kontakter 
 

• Jubileumsaktiviteter 
 
 - Jubileumsprogram för året annonseras på hemsidan. 
- Arbete pågår för att få regionens företag med på en satsning på en    
jubileumsprofessur i Industriell ekonomi med inriktning mot 
Affärsmodeller och Teknikstrategier. Företag som besöks: Alfa Laval, 
TetraPak, Trelleborg, Perstorp, Gambro, E.ON, Sydsvenska 
Handelskammaren, etc. 
- Tisdagspub varje vecka med korta forskarföredrag. 
- Andra torsdagen i månaden är det sopplunch i fakultetsklubben 
- Jubileumsbok 
- Jubileumsspex 
- Jubileumsfest 
- Homecoming day 
- etc, etc 
  

• Vattenhallen har haft 25000 besökare under sitt första år. 
• Vattenhallen organiserade LTH:s julkalender på LTH:s hemsida detta år. 
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• Digital klättervägg invigd i Vattenhallen skänkt av Sparbanken Öresund 
(300 kkr). 

• 2011 har utnämnts till det internationella kemiåret. Många aktiviteter på 
gång. 

• Christoffer Polhem 350 år – firas bl.a. med Science Centre i Sverige 
 

 
 
Några externa nyheter som berör LTH 
 
• Tre industridesigners som utbildats vid Lunds universitet har varit med 

och tagit fram nyskapande och miljösmart rotting, skriver 
Världsnaturfonden, WWF, i ett pressmeddelande. 
Den nya provkollektionen är framställd på ett sätt som förhoppningsvis 
bevarar skog i Sydostasien. 
 

• IKEA bygger huvudkontor i Malmö. Verksamheten i Helsingborg flyttas 
till Malmö/Svågetorp) 
 

• Gambros VD avgår. Ulf Mattsson VD tills ny VD rekryterats. 
 

• Replicaurus Technologies AB är utsett till årets avknoppningsföretag av 
IVA och CONNECT Sweden. Företaget har sina rötter från LTH och 
KTH. 
 

• ESS AB 
Danska staten har köpt in sig i ESS AB. Danmark har köpt drygt en fjärdedel av 
aktierna. 16 länder sitter i styrgruppen för ESS och allt eftersom det ekonomiska 
deltagandet förhandlats kommer fler länder att köpa aktier. 
 

• Ny chef för Max- lab 
Professor Sine Larsen, tidigare forskningschef på synkrotronljusanläggningen 
ESRF i Grenoble, tar över rodret på MAX IV-laboratoriet i Lund och blir tf 
direktör från och med 15 februari. 
 

• Efter tjugo års förbud ger sig Sverige nu på allvar in i 
kärnkraftsforskningen. Frankrikes stöd till ESS i Lund skapar en rad 
möjligheter för svenska forskare 
 

• Jens Henriksson, LTH-alumnus och tidigare student och examensarbetare 
på Reglerteknik, har blivit ny VD för Stockholmsbörsen. 
 

• Astra Zenecas anläggning blir Ideon Science Village mha entreprenören 
och PEAB-ägaren Mats Pålsson som skänker 100 milj till en stiftelse som 
köper anläggningen. 
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9. LU – allmänt 
 

• Anders Stenings utredning rörande Per Erikssons befordran presenterades 
17 december. LTH:s handläggning av ärendet är utan anmärkning. LTH 
skulle kunna ha förebyggt jäv genom att inte utse någon svensk sakkunnig. 
LTH:s skäl var dels att med erforderligt antal sakkunniga täcka en bred 
kompetens dels att åtminstone en av de sakkunniga skulle vara väl insatt i 
det svenska systemet. 
 

• Utseende av rektor och prorektor för LTH  
Förordnandet förlängt 1 år för att valperioder skall vara synkroniserade 
både mellan fakulteter och inom LTH. 
 

• Resurs- och ekonomistyrning, inkl fördelning av GU-resurser 
Inga speciella grupper arbetar med detta utan frågorna diskuteras i 
dekanrådet 
 

• Ny högskolelag och högskoleförordning 2011-01-01: Beslut om 
arbetsordning, anställningsordning samt vissa konsekvensändringar och 
anpassningar. Från och med 1 januari 2011 träder en rad förändringar i 
högskolelagen och högskoleförordningen i kraft. Universitetsstyrelsen tog 
flera beslut den 17 december mot bakgrund av detta. Besluten avser 
följande: 
1. Arbetsordning tills vidare dock längst till och med den 30 juni 2011. 
2. Anställningsordning del 1, läraranställningar från 1 januari tills vidare 
dock längst till och med den 30 juni 2011. 
3. Föreskrifter avseende möjligheten att kalla professorer till anställning på 
Lunds universitet gäller från den 1 januari 2011 tills vidare. 
4. Vidareföring av nuvarande anställningsprocess för tiden från 1 januari 
till och med 30 juni 2011 samt förlängd möjlighet till befordran från bitr 
lektor till lektor, adjunkt till lektor samt lektor till professor under samma 
tid. 
5. Delegation till rektor att ta beslut avseende föreskrifter för utbildning på 
forskarnivå. 
Efter styrelsemötet den 17 december (samma dag) tog rektor beslut 
avseende föreskrifter för utbildning på forskarnivå. 
(www.lu.se/autonomi) 
 

• Universitetet beslutar inrätta utbildningsprogram för apotekarexamen. 
• Förnyad strategisk plan för LU 

I dekanrådet har det diskuterats hur omfattande arbetet med en ny 
strategisk plan för LU skall vara. Bo Ahrén (dekan med.fak.) avstår från att 
leda projektet eftersom ambitionsnivån är för låg. Bo menar att det är den 
strategiska planen som skall vara styrande för Fronesis, PUPA och andra 
projekt. Anders Axelsson menar att det är alldeles för sent för att starta ett 
strategiarbete med 6000 anställda. Förslaget att uppdatera nuvarande plan 
under året och därefter genomföra ett genomgripande strategiarbete under 
kommande år är det som är praktiskt genomförbart. 
Det som måste kompletteras i den strategiska planen är en beskrivning av 

http://www.lu.se/autonomi�
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universitetets roll som kunskapsplattform i relation till innovationssystem 
och omgivande samhälle. Likaså måste det finnas något om hur en hållbar 
ekonomi skall upprätthållas. Slutligen måste det beskrivas hur LU förhåller 
sig till de stora forskningssatsningar som sker i regionen (ESS, MaxIV, 
Bioimaging Centre, Lund Life Science Village).   
 

• Öresund Science Region upphör. Öresundsuniversitetets budget halveras. 
Medan Øresund Science Region helt skrotas lever Øresundsuniversitetet 
vidare med kraftigt nedbantad budget och verksamhet. Det beslutade 
rektorerna för samarbetsorganisationens nio lärosäten på tisdagens 
krismöte. 
En rad enskilda projekt inom Øresundsuniversitetet kommer flyttas över 
på de olika högskolorna i samarbetet. Hela underorganisationen Øresund 
Greenhouse flyttas över till Lunds universitet medan Øresund 
Entreprenuership, som verkat för ökat entreprenörskap bland regionens 
studenter, läggs ner. Istället ska Øresundsuniversitetet fokusera på 
kärnområden som studentutbyten och forskningssamarbeten över Sundet. 
Svältkuren är tänkt att kapa Øresundsuniversitetet budget till 1.5 miljoner 
danska kronor, ungefär hälften mot tidigare.  
– Det låter väldigt radikalt, men då ska man komma ihåg att flytten av 
Øresund Greenhouse sparar cirka en miljon danska kronor om året, säger 
Ib Poulsen, rektor för Roskilde universitet och vice ordförande i 
Øresundsuniversitetet.  
För Øresund Science Region blir förändringarna än mer dramatiska. 
Organisationen skrotas helt under våren. De fyra underavdelningarna, 
däribland Øresund IT och Øresund Food, ska leva vidare som egna 
juridiska enheter och får framöver bekosta sin egen verksamhet genom 
olika projekt med näringslivet.  
Øresundsuniversitetet och Øresund Science Region sysselsätter totalt ett 
50-tal personer. Förändringarna kommer innebära att delar av 
personalstyrkan sägs upp, men hur många är inte fastställt i dagsläget. 
Tisdagens (21/12 2010) krismöte är kulmen på en länge konflikt som pyrt 
inom Øresundsuniversitetet och Øresund Science Region. Utöver kritik för 
ineffektiv styrning har konflikten handlat om de mångmiljonunderskott 
som framförallt Øresund Science Region samlat på sig. Som en 
konsekvens har Region Hovedstaden och Region Sjælland vägrat betala 
sina bidrag till organisationen för 2010. Hur den frågan ska lösas är 
fortfarande inte bestämt, uppger Ib Poulsen. 
 

• Rektor Malmö Högskola 
De två huvudkandidaterna till rektorstjänsten på Malmö högskola var Eva 
Åkesson, prorektor på Lunds universitet, och Stefan Bengtsson, prorektor 
och vice vd på Chalmers tekniska högskola. Båda har intervjuats av 
beredningsgruppen, som består av representanter för lärarna, studenterna, 
facken och styrelsen. Stefan Bengtsson förordades. 
 

• Eva Åkesson har utsetts till professor vid Lunds universitet. 
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Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2010-12-13 LTH 2010/1206 Utseende av representant i LTHs 

utbildningsnämndsorganisation UN1, bitr. 
programledare för Elektroteknik,  
Anna C Flinth 

 LTH 2010/1207 Begäran om att avsluta uppdrag i LTHs 
utbildningsorganisation, biträdande 
programledare för E, Anna C Flinth 

 LTH 2010/1049 Urval till Fristående kurs vid Lunds Tekniska 
Högskola, Åsa Bernhardsson 

2010-12-20 LTH 2010/1209 Begäran om att avsluta uppdrag i LTHs 
utbildningsorganisation, biträdande 
programledare för Maskinteknik,  
Anna C Flinth 

 LTH 2010/1255 Yttrande över förslag till Masterprogram 
”Master of Science in Food Innovation and 
Product Design”, Anna C Flinth 

 LTH 2010/1256 Yttrande över förslag till Masterprogram 
”Utformning av energieffektiva byggnader”, 
Anna C Flinth 

 LTH 2010/1258 Yttrande över förslag till Masterprogram 
”Master of Science in Global Supply Chain 
Management”, Anna C Flinth 

 LTH 2010/1259 Yttrande över förslag till Masterprogram 
”Innovation inom Hälso- och Sjukvård, 
Anna C Flinth 

 LTH 2010/1230 Föreskrifter rörande utbildning på 
forskarnivå vid LTH, Camilla Hedberg 

 LTH 2010/1150 Nya kursbenämningar på kandidatarbeten, 
Camilla Hedberg 

2011-01-24 LTH 2011/52 Utseende av representant i LTHs 
utbildningsnämndsorganisation UN2, 
Livsmedelsteknik, Anna Trosslöv 

2011-01-31 LTH 2011/200 Ledamot i Lunds universitets 
antagningsnämnd, Camilla Hedberg 
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2011-02-07 LTH 2011/70 Utlandsstudier för studenter på LTHs särskilt 
inrättade masterprogram,  
Christina Grossmann 

2011-02-14 LTH 2011/283 Behörighetskrav och urvalskriterier för 
antagning till senare del av program vid 
LTH, Åsa Bernhardsson 

 LTH 2011/143 Syfte för civilingenjörsprogrammet Medicin 
och Teknik, Anna C Flinth 

 BY 2010/352 M 18:114, M-husets norra apparathall: 
Utveckling och modernisering av 
motorlaboratorium. Utredning avseende 
tekniska möjligheter och kostnader för 
alternativt utförande, Mats Lindén 

2011-02-21 LTH 2011/300 Betygsskala för Spridningsmetoder 7,5 hp, 
Camilla Hedberg 

 LTH 2011/320 Fastställande av Diploma Supplement 
tillhörande examen för utbildning på 
forskarnivå, Hanna Calner 
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Erasmus Mundus Master  
Food Innovation and 
Product design 
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Joint Erasmus Mundus program FIPDes

• Food science and technology;coupled to 
innovation, management & marketing
– food design 
– health/engineering
– food packaging design, 

.
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Partners

–AgroParisTech, France - coordinator 
–UNINA,  Italy
–DIT - Ireland
–Packaging Logistics  - Lund University

http://www.dit.ie/�
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Erasmus Mundus - FIPDes
Food Innovation and Product Design



Lunds universitet / LTH/ Design Science/ Packaging Logistics/ Annika Olsson /Gwenola Bertoluci

Special task LTH

• Pedagogic quality
• CEQ
• Course descriptions (Kursplaner a la KA)



Lunds universitet / LTH/ Design Science/ Packaging Logistics/ Annika Olsson /Gwenola Bertoluci

WHAT is FIPDes
• Two year outstanding integrated programme. It aims 

to qualify graduates to deal with the growing 
challenges in food innovation

• FIPDes qualifies you to cope with the huge challenges 
in the sector of food innovation along with product 
design and packaging

WHY CHOOSE FIPDes?. 
• You want to contribute to the development of 

innovative, sustainable and healthy food products
• You are looking for an international dimension in the 

Food Research & Development field.
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The Light Initiative

Bringing together LTH and the large scale 
facilities



Lund University / LTH / 2011-03-01

Who are we?
Sven Lidin
Swedish

PhD Lund University 1990

Stockholm University 1996-
2010

Polymer and Materials Dept., 
LTH

Research interest
Structural chemistry

Cedric Dicko
French

Engineering in Chemistry from 
Montpellier, France - 1999
Laser Photochemistry, Aarhus, 
Denmark – 1999

PhD, Zoology and Synchrotron 
Radiation, Oxford, UK -2004

Research interests
Biomimetics
Natural polymers (silks)



Lund University / LTH / 2011-03-01

Aim of the initiative

• Inventory of activities at Lund University relevant to MaxIV 
and ESS

– Identify and organise people and research 
competences

– Focus LTH involvement with regards to the large scale 
facilities

• People: Cedric Dicko, Sven Lidin



Lund University / LTH / 2011-03-01

Outcomes of the initiative

• LU / MaxIV / ESS partnership

• Database of people and activities found at LTH and 
Science Faculty relevant to MaxIV and ESS

• Platform to focus LTH investment into the large scale 
facilities during

– Building phase
– Commissioning phase
– User phase



Lund University / LTH / 2011-03-01

A living inventory

• Bottom up approach

• Connecting people

• Information Sharing Platform

• Science now and beyond

• ’Expert for hire’ (LU-Innovation)
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So far... Reccurent  themes

• Consolidate research competences

• Build new competences

• Joint appointments

• Continuity



Lund University / LTH / 2011-03-01

Where to find us and contribute?

• We are located at the KC (Polymer and Materials dept.)

• Website soon up and running

• Direct email 
(sven.lidin@polymat.lth.se, cedric.dicko@polymat.lth.se)

• Leave comments on website (soon)

• Spread the word!

mailto:sven.lidin@polymat.lth.se�
mailto:cedric.dicko@polymat.lth.se�
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Anställningar, befordringar, docenter LTH
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Ny anställningsordning vid LU



Lunds universitet / Lund Tekniska Högskola/ LTH’s kansli / 2010-12-10 Sonja Meiby

Del 1.  Anställningar, behörighet och 
bedömningsgrunder ( gäller fr 1 jan 2011)

Alla anställning med forskning och undervisning skall vara 
”Läraranställningar”

• Professor, gästprofessor och adjungerad professor
• Lektor
• Biträdande lektor/forskarassistent end. tom 30 /9-11

– Oklart med tidsbegränsning, nytt övergripande 
kollektivavtal

• Postdoktor 2 år
• Adjunkt
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Möjlighet att kalla en professor 
(Gäller från 1 jan 2011. )

• Rektor vid LU beslutar
– Behovsanalys
– Ekonomisk konsekvensanalys
– Kravprofil för anställningen
– Redogörelse för överväganden – jämställdhetsperspektiv
– CV redovisning
– Intyg om en genomgång av potentiella kandidater
– Intyg om jäv
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Anställningsordning Del 2 Befordringar Förslag

– Tillsvidareanställda
– Behörighet och progression

• Den  sökande skall uppvisat en tydlig progression i 
den nuvarande anställningen. Med progression  avses 
stigande kvalitet och kvantitet inom något av angivna 
områden. Inga ”direktbefordringar”.

– Ansökningar sker två gånger per år för att säkerställa 
planering av verksamhetens innehåll och 
budgetplanering.

– Beslut om prövning för den högre anställningen skall 
tillstyrkas av respektive område efter samråd med den 
institution där den sökande är anställd. 
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Förslag

Biträdande professor ett nytt förslag!

• Samtliga anställningar som bitr professor skall annonseras 
(dvs det går inte att befordras till biträdande professor och 
varje område kan självt avgöra om de vill använda sig av 
denna anställningsform)

• Befordran kan ske från biträdande professor till professor
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Anställningsordning Del 2 Befordringar Förslag

Från adjunkt till lektor
• Den anställde skall ha visat progression inom något av 

följande områden:
– Vetenskaplig skicklighet
– Pedagogisk skicklighet
– Ledningsförmåga
– Samverkan och innovativ förmåga
– Yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för 

anställningen

Sökande skall vara lämplig för befordran utifrån uppvisat 
engagemang för sin verksamhet vid LU
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Del 2 Befordringar (alt 1), Förslag

Befordran från lektor till professor.
• Tillsvidareanställd
• Vetenskaplig och ped. skicklighet
• Progression skall visats inom något av följande områden:

– Vetenskaplig skicklighet
– Pedagogisk skicklighet
– Ledningsförmåga
– Samverkan och innovativ förmåga

Sökande skall vara lämplig för befordran utifrån uppvisat 
engagemang för sin verksamhet vid LU
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Del 2 Befordringar (alt 2) Förslag
Från bitr professor till professor

• Som alt 1 med följande tillägg

• Progression inom något av följande områden:
– Vetenskaplig skicklighet
– Pedagogisk skicklighet
– Ledningsförmåga
– Samverkan och innovativ förmåga

Sökande skall vara lämplig för befordran utifrån uppvisat 
engagemang för sin verksamhet vid LU
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Anställningsprocessen några alternativ vid 
anställning , lektor och professor Förslag

• KRAVPROFIL
Alt 1. Dansk modell

3 sakkunniga, varav en intern och två externa. Intern sakkunnig ordförande och 
leder processen. De lämnar en gemensam bedömning av de sökande och ger 
förslag på en tätgrupp utan intern rangordning.

Alt 2. Status quo-modell
2-3 sakkunniga externa som skriver gemensam beskrivning av sökande, men 
som rangordnar tätgrupp var och en. Alt 2a) Modifierad: som alt 2 men de 
externa sakkunniga ger förslag på en tätgrupp, utan intern rangordning. 

Alt 3. Minimalistisk modell
1 extern sdakkunnig som bedömer sökande och som anger en tätgrupp, Alt 3a), 
modifierad: som alt 3 men med rangordnad tätgrupp. 

Alt 4. Rekryteringsgrupp
Utses till enskilda ärenden av fakulteten. Några av ledamöterna är fasta, andra 
specifika för varje ärende. Består av rekryterande chef som ordförande, 1 -2 
interna och 1 – 2 externa sakkunniga. Bereder och hanterar aktivt ärendet  under 
hela processen från kravspec till utseende av tätgrupp (och förslag på 
anställning)
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Anställning post doktor Förslag

• Alt 1
En extern sakkunnig som bedömer de sökande och anger en 
tätgrupp tillsammans med en grupp från institutionen

• Alt 2
En intern sakkunnig som bedömer de sökande och anger en
tätgrupp tillsammans med grupp från institutionen. 
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0 50 100 150 200 250 300 350

Lektorsanställning 

Professorsanställing 

Uppskattad tid i dagar – LU

Aktiv tid Aktiv totaltid Inaktiv tid 

Professorsanställning Lektorsanställning 
Aktiv tid 8,5-11 dagar 7-11dagar 
Aktiv totaltid 17,5-25,5 dagar 14,5 – 21,5 dagar 
Inaktivtid 41-61 veckor 33-57 veckor 
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Professorsanställningar – LU  
Dag 

Aktivitet Tid Aktörer 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 250 260 280 300 320

Huvudprocess 1: 
från signal på 
rekrytering till 
sista 
ansökningsdag 

Aktiv tid                 
Aktiv totaltid  
Inaktivtid

27st 

Huvudprocess 2: 
från urval 
påbörjas till LFN 
protokoll  

Aktiv tid                 
Aktiv totaltid  
Inaktivtid 17st 

Huvudprocess 3: 
från 
beslutsprocess 
påbörjas till 
arkivering 

Aktiv tid                 
Aktiv totaltid  
Inaktivtid

19st 

Totalt 

Aktiv tid                 
Aktiv totaltid  
Inaktivtid 38st 

 Aktiv tid 
(dgr) 

Aktiv totaltid 
(dgr) 

Inaktiv tid 
(veckor) 

Aktörer Kostnad 

Huvudprocess 1 2,25 4,75 10-14 27st  
Huvudprocess 2 4– 7 11-18 23-38 17 st  
Huvudprocess 3 1,6 2,5 8-9 19st  
Totalt  8,5-11 17,5–25,5 41-61 38 st Ca 80 000 kr 
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Personaltäthet – LU  

0

10

20

30

40

Huvudprocess 
1

Huvudprocess 
2

Huvudprocess 
3

Totalt 

Lektor 
Professor 

Diagrammet visar snittet på personaltäthet i de tre huvudprocesserna 
samt den totala personaltätheten. 
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Exempel på process – professorsanställning 
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Hur gör andra ?



Lunds universitet / Lund Tekniska Högskola/ LTH’s kansli / 2010-12-10 Sonja Meiby

KTH

• Tenure tracksystem (nuvarande skarp prövning av bitr
lektorer. Vill ha kvar.

– Bitr. lektor sex år
– Rätt till prövning end. en gång
– Rätt att prövas för befordran till professor

• Forskarkarriär
– Forskarkandidat (Research assistant) Innan doktorand, 

ej klara efter doktorandanställning)
– Forskningsingenjör (Research engineer)
– Forskare (Researcher)
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KTH

• Undervisandekarriär
– Universitetsadjunkt

• Tidsbegränsade akademiska utbildningar
– Affilierad seniorforskare
– Adjungerad professor
– Adjungerad lektor
– Affilierad professor
– Gästprofessor
– Gästlektor
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Uppsala
• Professor, gästprofessor, adj professor, lektor, adjunkt, 

gästlektor, gästadjunkt, timlärare, adj lektor och adj adjunkt

• Sökgrupper utses av fakulteter för indentifiering av kandidater 
samt stöd för kravprofil och sakkunniga

• Rekryteringsgrupper bildas (LFN)

• Två sakkunniga om inte obehövligt

• Alla anställningar föregås av : Intervjuer, referenstagning samt 
urvalstester, pedagogiska prov och  avsiktsförklaringar
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Luleå

• Professor, bitr professor, lektor, bitr lektor, adjunkt, 
postdoktor, adj prof/lektor/adj och gästlärare

• Karriärprogram + kompetensutvecklingsplan för adjunkter
• Anställningsnämnder som är permanenta
• Rekryteringsgrupper tillsätts som projektledare för det 

enskilda rekryteringsärendet. Består av företrädare för 
rektor, institutionen 1 alt 2, personalfunktion.

• Sakkunniga enl. HF- minst 1 om inte uppenbart obehövligt.
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LTH grupp med uppdrag

• 3 prefekter, 2 LFN ordf, prorektor, repr personalavd. 

• Uppdrag: föreslå hur LTH kan organisera arbetet med 
rekrytering av lärare samt befordrings- och docentärenden.

Hänsyn till:  
att rekrytera de ”bästa”
god kvalitet i  rekryteringsprocessen
organisation av rekryteringsarbetet
effektivitet och minskade ledtider
karriärplanering
minimering av tidsbegränsningar
jämställdhetsaspekten
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1.A mötet 23 februari - huvudpunkter

• LTH förordar tydliga ramar där fakulteternas olikheter 
kan få spelrum

• LTH måste kunna vara konkurrenskraftigt och kunna 
anpassa rekryteringarna till detta

• Anställningsprocessen skall förenklas
• Tidsåtgång i anställningsprocessen skall minskas
• Institutionernas delaktighet skall formaliseras /lyftas fram
• Progression – måste förtydligas
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LTH – hur vill vi göra?
• Befordringsnämnder/adj lär/gäst: (29 ärenden 2010)

– Ordförande, lärare, studenter, repr från personalavd

• Rekryteringsgrupper: (57 ärenden 2010, 8 av 10 ärenden 1 sökande)

– Rekryterande chef
- ”Ämnesexpert” intern 1-2
- Ordförande (fast)
– Rekryteringsspecialist ( repr från personalavd) (fast)
– Student (fast)

• Docentnämnd (23 ärenden 2010)
– Ordförande, lärare, student, repr från personalavd
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Attraktiva studiemiljöer - Kortfattad tidplan för aktuella projekt  
 
E-huset 
Teknisk utvärdering pågår, vilka möjligheter som finns när det gäller ventilationen. 
Kompletterande aggregat kommer inte att behövas. 
Arkitekten börjar med programhandlingen nu. Programhandling klar i slutet av 
mars. 
Bygghandling görs direkt efter det. Klar i sommar. 
Ombyggnaden kommer att ske etappvis i samråd med huset. 
Södra flygeln och källaren kan ske under våren- sommaren. 
Upphandling i sommar + viss rivning 
Bygget kommer igång i höst och sträcker sig över hela höstterminen. 
 
Matteannexet 
Bygget kommer att starta i sommar med schakt för nytt underjordiskt fläktrum 
och rivning i huset. 
Bygghandlingen klar i juli-augusti. 
Kommer att vara klart december 2012 för inflyttning. 
 
V-huset 
Teknisk utvärdering pågår. 
Programhandling fram till sommaren.  
Systemhandling under hösten 
Bygghandling våren 2012 
Sommar 2012 evakuering - bygge 
 

2011-03-01 
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Avgränsning

• Utrustning
• Databaser och Biobanker
• Experter/Personal för drift och utveckling
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Finansieringsprinciper (1)

• Nationell nivå 
Rådet för forskningens infrastruktur  RFI/VR  stöder 
nationell  (och europeisk)  infrastruktur. 
I Lund MAXIV, ESS och LUNARC (via SNIC)
Uppdatering av listan är på gång (NanoLab inom MyFab?   
LBIC ?  mfl)

Knut och Alice Wallenberg (KAW)  stöder infrastruktur 
under  ytterligare fem år dock endast nationell infrastruktur.
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Finansieringsprinciper (2)

• Universitetsnivå
Universiteten räknar med att man måste ta ett större 
ansvar för forskningsinfrastrukturen.  

Beräkningar  från UU visar på  minst 10% av 
fakultetsanslaget . 
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Finansieringsprinciper (3)

• VR/RFI ; KAW  nationell infrastruktur 
• LU

Cirka 8% av omslutningen.
80 miljoner mindre per år från VR och KAW.
47 miljoner  beslutade av LU (lokalförsörjningsreserven).
LU  lyste ut 10mnkr  (2010) , varav  LTH  fick delar av 5.4 
mnkr  (LUNARC, SCIBLU och Visualiseringslabb).
LU lyser ut 20mnkr (2011), varav 10 mnkr kan sökas.

• Ytterligare  behov
MAXIV,  ESS (drift, strålrör, delade tjänster)
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Kandidater till nationell infrastruktur

• Create Health/SCIBLU
• Nanolaboratoriet
• Lund Laser Centre
• Lund Bioimaging Centre

Stora krav ställs på tillgänglighet , utbildning och service.
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Finansieringsprinciper (4)

• Fakultetsnivån  
Fakulteten ansvarar  för fakultetsgemensam infrastuktur.

LTH  lägger  i dag cirka 20 mnkr i direkta satsningar på 
forskningsinfrastuktur  från fakultetsanslaget.  
Avsättningen  kommer  att behöva ökas med tanke på att
man inte längre som enskild forskargrupp  kan få anslag 
från KAW/RFI/VR.
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Finansieringsprinciper (5)

• Institutionsnivån
Ökade avsättningar kommer att behöva göras för den 
Institutionsegna infrastrukturen.
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Kommentarer till LTHs årsbokslut 2010 
 
 
Sammanfattning 
 
• LTH redovisar för helåret 2010 ett positivt resultat på 78 505 tkr fördelat på 

4 775 tkr inom utbildning och 73 730 tkr inom forskning/forskarutbildning. 
 

• Periodens intäkter är ca 40 000 tkr lägre än budgeten och kostnaderna, främst 
personal- och driftskostnaderna, är ca 100 000 tkr lägre än förväntat. 

 
• Utbildningen, dvs verksamhetsgren (vgr) 11, visade överskott totalt medan 

institutionerna samlade resultat i stort hamnar på ett nollresultat. Utfört uppdrag 
under 2010 är 6 166 hst och 5 451 hpr, vilket innebär en överproduktion 
med 566 hst jämfört med utbildningsuppdraget. 

 
• Prognosen för 2010 angav ett förväntat positivt resultat på 60 146 tkr. 

Differensen mellan utfall och prognos beror till stor del på att varken intäkter eller 
kostnader har ökat i förväntat utsträckning. 

   
Utbildning 
 
Kvartalsbokslut  
Kärnverksamhetsgrenarna för grundutbildning på statsanslag och uppdragsutbildning 
visar överskott på sammanlagt 13 246 tkr medan beställd utbildning visar ett litet 
överskott. Gemensamma kostnader för utbildning vgr 10 visar underskott med 
8 503 tkr. Sammantaget visar grundutbildningen ett överskott på 4 775 tkr. Det är 
tolv av nitton institutioner som visar underskott inom utbildningen. Störst underskott 
visar Arkitektur och byggd miljö, Energivetenskaper, Livsmedelsteknik och 
Ingenjörshögskolan i Hbg. Underskotten beror till viss del på institutionernas 
överproduktion av hst. Institutionerna för Designvetenskaper, Fysik, Maskinteknologi 
och EIT visar överskott. Designvetenskaper erhöll i slutet av året, från 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, ersättning för sin Helsingborgsverksamhet vilket 
påverkade resultatet med ca 3,2 mkr. Maskinteknologi förklarar överskottet med att 
kostnaderna för höstterminen inte blev så höga som antagits. Fysik och EIT visar 
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överskott i medveten avsikt att skuldsanera de stora negativa myndighetskapital som 
de har inom grundutbildningen.  
 
LTH omsatte 518 947 tkr inom utbildning under år 2010, varav anslagsfinansierad 
undervisningen står för 492 144 tkr, beställd utbildning 281 tkr, uppdragsutbildning 
10 858 tkr och resterande 15 664 tkr är gemensamma intäkter.  
 
Statsbudgetanslaget till utbildning har ökat med 8,6 % jämfört med år 2009. 
Intäkterna för beställd utbildning och uppdragsutbildning har halverats jämfört med 
föregående år. Uppdragsutbildningen bedrivs främst vid institutionerna Arkitektur 
och byggd miljö, Bygg och miljöteknik, Teknik o Samhälle samt Livsmedelsteknik. 
För Arkitektur och byggd miljö har uppdragsverksamheten minskat med ca 61 % och 
om utvecklingen är bestående kommer det att få stora konsekvenser för avdelningarna 
Boende och bostadsutveckling samt Bebyggelsevård där uppdragsutbildningen står för 
hälften av verksamheten.  
 
Kostnaderna har ökat med ca 5 % jämfört med motsvarande period 2009. 
Lokalkostnaden är den post som ökat mest jämfört med föregående år, vilket kan bero 
dels på ökade kostnader i samband med lokalbokningar samt det större antal 
studenter som undervisas.  
 
Inför 2010 gjordes en särskild satsning med 15 000 tkr avsedd för inköp av utrustning 
till grundutbildningen. Detta har ännu inte fått genomslag på 
avskrivningskostnaderna. Investeringarna är nästan tre gånger så höga jämfört med 
motsvarande period 2009, men investeringstakten är fortfarande alldeles för låg 
jämfört med behovet. Förutom den särskilda satsningen på utrustning har fakulteten 
påbörjat sin satsning på attraktiva studie-/arbetsmiljöer. Renovering och upprustning 
av E-husets foajé och entréplan är under projektering och beräknas börja under våren 
2011. E-husets inredningskoncept kommer att vara vägvisande för V-huset, M-huset 
och Matematikhuset som står på tur för upprustning. Restaurangen och kringliggande 
lokaler i Kårhuset har renoverats och iordningställts under november och december, 
så att ny restaurangägare har kunnat installeras i januari 2011. Renoveringen av A-
huset pågår och huset kommer att vara klart för inflyttning sommaren/hösten 2011. 
Sammantaget kommer nämnda renoveringsprojekt att kräva upp emot 30 000 tkr i 
form av direktbetalningar samt kostnader för inredning och utrustning. 
 
LTH förändrade sin fördelningsmodell för grundutbildningsanslaget inför 2010 och 
för att parera en viss osäkerhet kring effekterna av den nya modellen reserverades  
ca 3 % (ca 12 000 tkr) av anslaget centralt. Dessa pengar har aldrig behövt disponeras. 
I budgeten för 2011 fördelas 20 000 tkr mer än anvisat anslag inom 
grundutbildningen. Den ytterligare tilldelningen till institutionerna beror på att LTH 
redovisar betydligt fler helårsstudenter än vad utbildningsuppdraget anger. 
 
 
Forskning 
 
Kvartalsbokslut 
Det samlade resultatet för forskning och forskarutbildning är 73 730 tkr, varav 
statsanslaget och gemensamma kostnader utgör 73 884 tkr. Ökade kostnader i 
verksamheten genererar ett överskott på vgr 30 medan fakultetsmedlen på vgr 21 
används i mindre omfattning för att istället förbruka de externa medlen. 
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Institutionen för Datavetenskap är den enda institution som redovisar underskott 
inom forskningen. Resultatet är en medveten satsning för att minimera ett stort 
positiva kapital. Övriga institutioner visar överskott i bokslutet. För Maskinteknologi, 
Matematik och MIE räcker överskottet i detta bokslut till att vända tidigare negativt 
myndighetskapital till positivt. EIT är den enda institution som fortfarande har totalt 
negativt myndighetskapital inom forskningen, dock återstår bara ca 600 tkr efter detta 
bokslut. Det finns fortfarande avdelningar både inom Fysik och inom KILU som 
skuldsanerar negativa myndighetskapital, men institutionerna i sin helhet har positivt 
myndighetskapital.  
 
Intäkterna har ökat med ca 5 % dvs 47 212 tkr jämfört med motsvarande period 
2009. Både statsanslaget och bidragsintäkterna har ökat med 7,8 % respektive 4,8 % 
medan uppdragsintäkterna har minskat med ca 4,6 %. De förutinbetalda 
bidragsintäkterna har ökat medan de förutinbetalda uppdragsintäkterna har minskat i 
jämförelse med 2009. Totalt har det förutinbetalda intäkterna ökat med ca 50 800 tkr 
i jämförelse mellan åren. De upplupna intäkterna har ökat både inom bidrags- och 
uppdragsverksamheten, men de har inte ökat i samma omfattning som de 
förutinbetalda intäkterna. Nettoperiodiseringarna har totalt ökat med 38 780 tkr 
jämfört med motsvarande period föregående år.  
 
Kostnaderna har ökat med 7 % jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har 
ökat med 8 % jämfört med år 2009 medan de visar ett underskott med 11 % mot de 
budgeterade kostnaderna. Institutionerna anger i sina bokslutskommentarer att ett 
flertal budgeterade tjänster ännu inte är tillsatta och att rekryteringsprocessen dragit ut 
på tiden av olika anledningar. Tillsättningar av seniora tjänster liksom att rekryterad 
personen verkligen kommit på plats har enligt institutionerna på många håll fördröjts 
allt mellan ett halvt till ett helt år. Antalet anställda (heltidsekvivalenter) har ökat 
jämfört med motsvarande period 2009. Det är främst doktorander, postdoktorer och 
professorer som ökat. LTH har under 2010 satsat extra på yngre forskare dels genom 
att öka på finansieringen av de tre av LU utlysta yngre forskartjänsterna men också 
genom att utlysa sju ”egna” postdoktor och bitr lektorstjänster. Ytterligare 
fakultetsfinansierade satsningar på yngre forskare kommer att göras under våren 2011. 
 
Medfinansieringen till den bidragsfinansierade forskningen har bokförts kvartalsvis 
under 2010. Medfinansieringen till vgr 35/36 uppgår till 77 356 tkr vilket motsvarar 
ungefär 16 % av de direkta kostnaderna exkl avskrivningarna. Medfinansieringen har 
skett från statsbudgetmedel med 74 591 tkr och resterande 3 356 tkr kommer från 
vgr 30. Några institutioner har också använt myndighetskapital inom vgr 35/36 till 
medfinansiering av pågående projekt men dessa transaktioner kan inte utläsas i 
bokslutet. 
 
Fakulteten reserverade i fördelningsbeslutet inför året knappt 19 000 tkr för senare 
fördelning till institutionerna. Av dessa har knappt 10 500 tkr betalts ut. Reserven 
behövde aldrig tas i anspråk full ut. I budgetarbetet för 2011 har samtliga anslag 
fördelats ut och det finns inga nya centrala anslag. 
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RESULTATRÄKNING LTH 2010 Gem Tot Intern TOTALT Jmf Jmf
Stadsbudget Beställd utb Uppdragsutb Gem ksot Summ Stadsbudget Bidrag Fo Uppdrag Fo Gem kost Summa Gem verk Före int Intern Summa

11 58 54 10 Utb 21, 24 35, 36 55, 56 30 Fo/FoU 91 elimin elimin TOTALT 2009 %-förändr
Statsbudgetanslag 478 319 0 0 0 478 319 342 416 0 0 0 342 416 0 820 735 0 820 735 756 654 8%
Ytterl tilldeln fr omr/univ 57 0 0 0 57 19 741 5 428 75 0 25 244 -681 24 621 0 24 621 22 752 8%
Avgifter och uppdragsintäkt 8 511 280 10 856 0 19 647 4 208 22 948 73 113 0 100 268 26 205 146 120 13 828 132 292 147 030 -10%
Bidrag fr statl fin (fin 2* 80 0 0 0 80 17 304 904 160 0 305 080 840 306 001 0 306 001 299 107 2%
Bidrag fr övr sv fin (fin 3 2 270 0 0 0 2 270 0 159 222 0 0 159 222 94 161 586 0 161 586 134 747 20%
Bidrag fr utl fin (fin 4*) 2 595 0 0 0 2 595 0 78 257 0 0 78 257 -113 80 739 0 80 739 96 021 -16%
Finansiella intäkter 60 0 2 0 62 70 476 130 0 676 23 762 0 762 1 470 -48%
Medfinansiering 0 0 0 0 0 -74 591 77 356 191 -3 356 -399 0 -399 0 -399 22 -1914%
Fördelade gemensamma intäkt 252 0 0 15 664 15 916 0 -715 463 10 704 10 452 -26 369 0 0 0 0
Summa intäkter 492 145 281 10 858 15 664 518 948 291 861 647 876 74 131 7 349 1 021 217 0 1 540 164 13 828 1 526 336 1 457 803 5%

Kostnader
Personal 185 861 130 3 860 0 189 852 131 164 319 489 34 878 0 485 531 169 626 845 008 0 845 008 797 309 6%
Lokaler 29 631 0 14 0 29 645 14 755 4 698 285 0 19 738 183 684 233 067 -67 233 134 232 207 0%
Lokaler fördelade 0 0 0 73 339 73 339 0 -523 523 110 345 110 345 -183 684 0 0 0 0
Pålägg/fin av lokaler 31 838 1 307 -32 147 -1 22 264 63 586 7 554 -93 403 1 0 0 0 0 2 -100%
Köpta tjänster 25 713 6 2 237 0 27 956 11 361 53 660 8 455 0 73 476 43 433 144 865 13 681 131 185 118 788 10%
Inköp varor och material 6 292 0 175 0 6 468 3 341 34 314 3 809 0 41 465 10 918 58 851 436 58 414 55 509 5%
Investeringar 8 916 0 0 0 8 916 4 353 32 219 3 756 0 40 328 16 544 65 789 0 65 789 40 320 63%
Aktivering av investeringar -8 916 0 0 0 -8 916 -4 353 -32 231 -3 756 0 -40 340 -16 533 -65 789 -222 -65 567 -40 262 63%
Avskrivningar 4 184 0 85 0 4 269 5 330 35 975 1 428 0 42 733 6 011 53 013 0 53 013 52 367 1%
Finansiella kostnader 24 0 21 0 45 19 98 182 0 299 34 377 0 377 1 397 -73%
Pålägg/fin av indir kostn 197 030 111 2 484 -199 619 5 49 284 137 948 15 815 -203 259 -212 189 -18 0 -18 649 -103%
Institutionsgem kostn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 166 1 166 0 1 166 0
Områdesgem kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 344 1 344 0 1 344 1 400 -4%
Univ gem kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 986 123 986 0 123 986 104 467 19%
Fördelade gemensamma kostn 0 0 0 182 594 182 594 0 0 0 174 124 174 124 -356 718 0 0 0 0
Summa kostnader 480 572 248 9 184 24 167 514 172 237 519 649 233 72 929 -12 194 947 487 0 1 461 659 13 828 1 447 831 1 364 154 6%

Uppbörd och transfereringar
Intäkter 0 0 0 0 0 0 20 100 0 0 20 100 0 20 100 0 20 100 23 356 -14%
Kostnader 0 0 0 0 0 0 20 100 0 0 20 100 0 20 100 0 20 100 23 356 -14%
Årets kapitalförändring 11 573 32 1 673 -8 503 4 775 54 342 -1 357 1 202 19 542 73 730 0 78 505 0 78 505 93 649 -16%
(överskott+/underskott-)

Utfall fördelningsbas 210 134 132 5 966 0 216 232 144 211 391 154 45 583 0 580 948 222 208 1 019 388 4 192 1 015 196 957 273 6%

Varav löpande semesterkostn 469 -1 20 0 488 -187 2 667 199 0 2 679 3 3 169 0 3 169 3 896 -19%

GRUNDUTBILDNING FORSKNING/FORSKARUTBILDNING



BALANSRÄKNING LTH 2010 Gem Tot Intern TOTALT Jmf Jmf
Stadsbudget Beställd utb Uppdragsutb Gem ksot Summ Stadsbudget Bidrag Fo Uppdrag Fo Gem kost Summa Gem verk Före int Intern Summa

11 58 54 10 Utb 21, 24 35, 36 55, 56 30 Fo/FoU 91 elimin elimin TOTALT 2009 %-förändr

Anläggningstillgångar 16 350 0 48 0 16 397 16 609 75 626 4 081 0 96 315 22 665 135 377 0 135 377 122 301 11%
Kundfordr, förskott o andra 163 0 0 0 163 0 129 0 0 129 39 21 542 0 21 542 24 485 -12%
Upplupna intäkter 1 0 615 0 616 9 86 376 10 439 0 96 824 19 97 460 0 97 460 87 439 11%
Övriga interimsfordringar 2 490 0 0 0 2 490 10 984 3 487 0 0 14 471 258 17 219 0 17 219 23 321 -26%
Kassa, bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 429 0 757 429 691 328 10%
Summa tillgångar 19 004 0 663 0 19 667 27 602 165 618 14 520 0 207 740 22 980 1 029 027 0 1 029 027 948 873 8%

Kapitalflyttning -15 668 -163 429 1 603 -13 799 -54 521 58 866 -4 594 3 538 3 290 -134 -10 642 0 -10 642 -6 067 75%
Balanserad kapitalförändrin 96 252 -2 504 4 168 -8 431 89 484 202 131 -93 511 -1 351 2 631 109 900 134 199 517 0 199 517 105 996 88%
Årets kapitalförändring 11 573 32 1 673 -8 503 4 775 54 342 -1 357 1 202 19 542 73 730 0 78 505 0 78 505 93 649 -16%
Summa myndighetskapital 92 156 -2 635 6 270 -15 331 80 460 201 952 -36 002 -4 742 25 711 186 920 0 267 380 0 267 380 193 579 38%

Utredning inkomster 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 40 0 40 333 -88%
Moms m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 440 -100%
Leverantörsskulder m m 822 0 0 0 822 0 0 0 0 0 0 16 335 0 16 335 35 265 -54%
Förutbetalda intäkter 17 613 152 5 175 0 22 941 0 594 369 96 278 0 690 647 0 713 588 0 713 588 657 415 9%
Övriga interimsskulder 10 744 1 291 0 11 037 5 207 7 057 1 003 0 13 266 7 380 31 683 0 31 683 28 841 10%
Summa skulder 29 179 153 5 467 0 34 799 5 207 601 466 97 281 0 703 953 7 380 761 646 0 761 646 755 295 1%

Tillgångar - Mynd kap & Sku -102 331 2 482 -11 074 15 331 -95 593 -179 557 -399 847 -78 019 -25 711 -683 134 15 600 0 0 0 0

GRUNDUTBILDNING FORSKNING/FORSKARUTBILDNING



Resultat institutioner TOTALT Jmf
Stadsbudget Beställd utb Uppdragsutb Gem ksot Summ Stadsbudget Bidrag Fo Uppdrag Fo Gem kost Summa Summa

11 58 54 10 Utb 21, 24 35, 36 55, 56 30 Fo/FoU TOTALT 2009
Arkitektur och byggd miljö 2 295 1 421 0 -5 876 -2 159 2 546 -449 153 2 700 4 950 2 791 5 803
Bygg- och miljöteknologi 2 989 27 0 -2 347 669 2 821 -118 445 431 3 579 4 247 1 935
Byggvetenskaper 306 56 0 -820 -458 -133 -135 69 371 171 -287 3 391
Centrumbildning 252 0 0 0 252 3 767 -1 802 949 22 2 936 3 188 -722
Datavetenskap -814 0 0 -176 -990 -4 537 1 783 -132 797 -2 089 -3 079 5 864
Designvetenskaper -2 031 5 121 6 141 4 236 3 276 -1 219 -196 1 726 3 588 7 824 6 186
Elektro- och informationsteknik 1 510 -16 0 -104 1 390 5 161 -524 -76 1 742 6 303 7 693 4 083
Energivetenskaper -2 755 13 0 398 -2 344 -990 1 371 82 2 235 2 698 354 376
Fysik 11 353 -4 0 -8 618 2 730 6 098 1 142 -96 1 256 8 400 11 130 18 672
Husstyrelser m m 242 0 0 532 774 -2 128 -4 0 1 481 -650 124 6 806
Immunteknologi -16 0 0 -32 -48 467 197 -6 102 760 712 4 744
Ingenjörshögskolan i Hbg -2 463 0 0 750 -1 713 0 -74 0 -229 -303 -2 016 499
Kemiska institutionen -2 224 0 0 1 604 -621 15 003 -1 279 51 -1 087 12 688 12 068 5 506
Kemiteknik -548 0 0 1 045 497 -84 261 22 2 169 2 368 2 865 913
Livsmedelsteknik -1 955 -49 0 209 -1 795 586 -206 -126 1 282 1 536 -259 2 233
Maskinteknologi 2 100 0 0 -565 1 535 -742 1 152 4 1 670 2 083 3 619 1 827
Matematikcentrum -1 154 4 0 610 -539 1 733 -373 -1 1 329 2 689 2 150 113
Mätteknik o industriell elektroteknik -685 354 -9 -636 -976 1 172 -499 107 1 789 2 568 1 592 666
Reglerteknik -1 846 0 136 1 851 140 2 273 -523 0 -172 1 578 1 718 1 148
Teknik och samhälle -1 955 -138 -215 1 633 -675 1 281 -742 -48 -73 419 -256 8 083
Teknisk ekonomi och logistik -2 034 0 0 1 303 -731 1 366 687 0 384 2 437 1 706 560
LTH gemensamt 11 005 0 0 -5 406 5 599 15 406 -4 2 -382 15 022 20 621 14 963
Totaler 11 573 1 673 32 -8 503 4 775 54 342 -1 357 1 202 19 542 73 730 78 505 93 649

GRUNDUTBILDNING FORSKNING/FORSKARUTBILDNING



Institution Intäkter Resultat
Myndighets-
kapital

Kapital % 
GU

Kapital % 
FO

Kassa-
behållning

Förutinbet 
intäkter

Upplupna 
intäkter

Netto-
periodiseri
ng Restvärde

Arkitektur och byggd miljö 81 498 2 791 15 828 19% 22% 40 124 29 752 -1 548 28 204 1 467
Bygg- och miljöteknologi 100 979 4 247 4 526 2% 6% 36 946 41 043 -5 437 35 606 2 038
Byggvetenskaper 56 080 -287 3 987 -6% 20% 17 517 18 965 -4 136 14 829 712
Centrumbildning 12 067 3 188 2 180 31% 50 825 60 441 -2 213 58 227 7 128
Datavetenskap 57 714 -3 079 8 758 9% 19% 19 635 14 554 -3 823 10 731 823
Designvetenskaper 101 569 7 824 19 848 45% 8% 35 423 27 724 -12 366 15 358 2 641
Elektro- och informationsteknik 117 296 7 693 -11 938 -31% -1% 33 384 49 743 -5 431 44 312 1 638
Energivetenskaper 68 808 354 17 550 24% 26% 67 023 60 035 -9 231 50 803 1 278
Fysik 219 698 11 130 18 722 -26% 14% 68 624 108 191 -22 970 85 221 35 688
Husstyrelser 12 302 124 15 807 190% 82% -8 184 0 0 0 12 320
Immunteknologi 46 530 712 8 405 18% 18% 32 802 38 827 -1 666 37 161 13 753
Ingenjörshögskolan i Hbg 11 225 -2 016 -32 074 -270% 953% -31 611 273 0 273 551
Kemiska institutionen 151 314 12 068 12 502 2% 11% 59 368 67 750 -7 872 59 878 21 643
Kemiteknik 59 234 2 865 18 664 39% 31% 43 840 27 714 -1 652 26 062 1 956
Livsmedelsteknik 55 107 -259 3 353 -11% 14% 28 495 30 456 -1 365 29 091 3 874
Maskinteknologi 37 944 3 619 9 580 56% 4% 14 123 6 662 -2 300 4 362 752
Matematikcentrum 95 646 2 150 1 705 -1% 7% 12 055 14 626 -3 157 11 469 3 483
Mätteknik o industriell elektroteknik 71 674 1 592 -1 620 -17% 2% 17 510 37 922 -6 847 31 075 10 544
Reglerteknik 46 430 1 718 15 396 35% 34% 29 071 15 647 -2 575 13 073 406
Teknik och samhälle 58 564 -256 29 266 34% 63% 52 822 25 682 -2 481 23 201 596
Teknisk ekonomi och logistik 34 011 1 706 16 540 44% 64% 28 100 10 760 -388 10 372 146
LTH gemensamt 64 574 20 621 90 396 174% 358% 109 536 25 164 0 25 164 11 941
Totalt 1 560 264 78 505 267 381 16% 19% 757 428 711 931 -97 458 614 472 135 378
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Förslag till beslut 
 
 

 
Bokslut 2010 

Styrelsen beslutar att godkänna bokslutet för 2010. 
 
Styrelsen konstaterar samtidigt att samtliga institutioner inom LTH nu i 
princip har en ekonomi som inte genererar underskott för löpande verksam-
het. Det ovanligt stora inflödet av forskningsbidrag under 2009 och 2010 
har inneburit att institutionerna temporärt buffrat myndighetskapital i avvak-
tan på att verksamheten hinner byggas ut. Vid vissa institutioner finns också 
betydande myndighetskapital inom grundutbildningen som medfört att uni-
versitetsstyrelsen reagerat och som snarast bör disponeras inom grundut-
bildningen. 
 
Styrelsen har i fördelningsbeslutet för 2011 fördelat 20 mkr för utbildnings-
platser och reserverat 20 mkr för bättre arbetsmiljö/studiemiljö ur det ge-
mensamma myndighetskapitalet inom grundutbildning. 
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Kommentarer till totalbudget för LTH budgetåret 2011 
 
 
Inledning 
 
Budgetarbetet för 2011 har fått genomföras med en tidplan som innebär att 
allt underlag inte fanns framme vid den tidpunkt då underlag för MBL skul-
le presenteras. Sålunda fanns inte genomarbetade prognoser för respektive 
institution avseende utfallet för budgetåret 2010. Budgetarbetet för 2012 
kommer att bedriva enligt annan tidplan vilket kommer öka möjligheterna 
till avstämning med institutionerna men utesluta att resultatet för budgetåret 
2011 tas med i underlaget! 
 
En sammanställning av institutionernas och LTH Gemensamts budgetar, då 
fortfarande säkert underlag från forskningsfinansiärer saknas, visar på ett 
budgeterat underskott på ca 16 700 tkr för grundutbildning och ett under-
skott på ca 3 600 tkr för forskning. Om institutionernas budgetar håller skul-
le således uppbyggnaden av nytt myndighetskapital övergå i en minskning 
av myndighetskapitalet.  
 
För 2011 har LTH räknat med att drygt 20 000 tkr ur myndighetskapitalet 
skall användas till gemensamma satsningar för studiemiljöer och inredning i 
samband med ombyggnader. Styrelsen har medgivit att ytterligare 10 000 
tkr kan användas för samma ändamål. Då en stor del av åtgärderna sker ge-
nom investeringar i utrustning och inredning kommer kostnaderna att förde-
las under ett antal år framöver. I redovisningen av myndighetskapitalets 
minskning har kostnaden för inredning/utrustning 2011 uppskattats till 
5 000 tkr. LTH har också fördelat 20 000 tkr utöver utbildningsanslaget till 
institutionerna budgetåret 2011. Det senare syns inte i resultaträkningen 
utan måste tas hänsyn till vid beräkning av förändring i myndighetskapital. 
 
Detta innebär en resultatminskning av storleksordningen 100 000 tkr vilket 
kräver stor vaksamhet så att inte kostnadsökningarna innebär ett underskot-
ten skenar iväg år 2012.  Risken är uppenbar att institutionerna får problem 
då budgeten skall anpassas till ordinarie anslag och bidrag. 
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Institutionernas resultat 
 
Grundutbildning 
Sammanställningen av institutionsbudgetar visar att huvuddelen av institu-
tionerna budgeterar underskott för grundutbildningen. Två institutioner, EIT 
och Maskinteknologi, budgeterar större positiva resultat. I EIT:s fall gäller 
att ett stort negativt myndighetskapital skall elimineras. Vid maskinteknolo-
gi pågår rekrytering av lärare. 
 
Underskottet på LTH Gemensamt speglar framförallt medel ur myndighets-
kapitalet som disponeras för riktade åtgärder företrädesvis inom infrastruk-
turområdet.  
 
LTH redovisade 2009 en överproduktion på ca 450 hst och för 2010 gäller 
en överproduktion på 566 hst. Det kommer dröja ytterligare något år innan 
produktionen anpassats till uppdraget. Institutionerna har i budgeten för 
2011 fått extra medel för överproduktionen (20 miljoner) men inte ökad 
ersättning per hst vilket sannolikt huvudsakligen är orsak till underskotten. 
Några institutioner har fått ändrad tilldelning enligt det nya fördelningssy-
stemet och inte hunnit anpassa verksamheten. 
 
Forskning 
Även på forskningssidan budgeterar huvuddelen av institutionerna under-
skott. Största undantaget är kemiska institutionen som budgeterar ett över-
skott på ca 8 000 tkr.  
 
Sammanfattning 
Uppdraget att minska myndighetskapitalet innebär att institutionerna upp-
manas att öka sina kostnader. De budgeterade resultaten för 2011 visar att 
två institutioner, livsmedelsteknik och maskinteknologi, ökar sina negativa 
myndighetskapital inom grundutbildningen. Detsamma gäller för den verk-
samhet i Helsingborg som ännu inte knutits till institutioner i Lund. 
 
På forskningssidan sker inga ökningar av negativa myndighetskapital. De 
institutioner som har negativa myndighetskapital reducerar dessa. 
 
 
Kompetensförsörjning, jämställdhet och arbetsmiljö 

Kompetensförsörjning 
I universitetets strategiska plan anmodas verksamheten att göra en genom-
lysning av framtida kompetensbehov och behov av nyrekryteringar. I LTH:s 
budget avsätts centrala resurser för pedagogisk utveckling i form av LTH:s 
pedagogiska akademi (3 300 tkr), Genombrottet (5 900 tkr) mm och för me-
riteringsstöd för underrepresenterat kön (4 280 tkr). Dessutom finansieras ca 
två tjänster centralt för personal- och ledarskapsutveckling. Institutionerna 
ansvarar för kompetensutveckling av anställd personal och uppmanas att 
avsätta medel för detta för alla personalkategorier. Inom LTH:s kansli pågår 
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omfattande kompetensutbildningsinsatser bl. a. inom studievägledningen 
(coachutbildning).  
 

Jämställdhet, likabehandling och breddad rekrytering 
 
Jämställdhetsfrågorna är centrala i LTH:s verksamhet. Att öka intresset för 
naturvetenskap och teknik i skolan och därigenom uppnå en breddad rekry-
tering med ökat inslag av kvinnliga sökande är en viktig uppgift. LTH en-
gagerar sig i tidiga årskurser i skolan genom projekt som Femteklassprojek-
tet och Teknikens dag. För högre årskurser finns aktiviteter som Teknik-
åttan, Flickor på Teknis, Innovationsprojektet, Gemstone m.fl. (ca 1 700 
tkr)där målet är att påverka valet av ämnen, inriktningar och fortsatta studi-
er, till ökat intresse för utbildningar som innehåller teknik.  LTH:s science 
center – Vattenhallen (5 000 tkr) har många aktiviteter som riktar sig till 
skolklasser. Future Female Leader Award, FFLA, delas ut av LTH och 
Academic Search i samarbete med fyra partnerföretag. Mottagare är kvinn-
liga teknologer som tar examen samma år och har potential att bli framtida 
ledare. 
 
Verksamheten i Helsingborg är genom större andel rekrytering från studie-
ovana miljöer en viktig del av LTH:s breddade rekrytering. Det tekniska 
basåret har också stor betydelse för en breddad rekrytering. 
 
Studentkåren arrangerar under läsåret och i samband med mottagningen av 
nya studenter seminarier för att få större förståelse för jämställdhetsfrågor i 
stort. LTH stödjer också denna typ av initiativ.  
 

 Arbetsmiljö 
 
En god arbetsmiljö är av avgörande betydelse för LTH:s verksamhet och 
rekrytering. Institutionerna har ansvaret för arbetsmiljön på institutionsnivå 
medan husstyrelser och LTH Gemensamt ansvarar för arbetsmiljön i lärosa-
lar och uppehållsytor i husen. Stora insatser görs nu för att modernisera ven-
tilationssystemen i husen. E-huset, Kemicentrum och M-huset är i princip 
färdiga. Under 2010/11 kommer ombyggnaden av A-huset genomföras. 
Projektet innebär en uppgradering av ventilationen, inbyggnad av del av 
innergården och därigenom skapandet av utställningslokal och samlings-
plats, nya lokaler för husbibliotek/studiecentrum samt anpassning av under-
visningslokaler till moderna krav. Ombyggnaden kommer att skapa stora 
möjligheter för samverkan och synergier mellan A-huset och IKDC. I ett 
pilotprojekt för att skapa attraktivare studiemiljöer kommer E-husets bot-
tenvåning att anpassas så att läsplatser och kafé skapas. Avsikten är att även 
V-huset skall färdigställas under de närmaste åren. Kostnaderna för projek-
ten beräknas uppgå till ca 20 000 tkr samt ökade hyror. 
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Restaurangen på kårhuset har renoverats och har från januari 2011 ny inne-
havare. LTH:s andel av ombyggnad samt inredning beräknas kosta drygt 
1 000 tkr.  
 
Ombyggnad av forskningslaboratorierna för förbränningsmotorer, som till 
stor del sker av arbetsmiljöskäl, planeras att starta under 2011.  
 
I budgeten avsätts 1 415 tkr för övriga riktade miljöåtgärder och strål-
skyddsverksamhet. 
 
 
Riskanalys 
 
LTH har under 2010 genomfört riskanalys med prefektgruppen och då iden-
tifierat 17 riskområden. Av riskanalysen framgår att 8 av dessa inte anses 
ligga på acceptabel nivå.  
 
Riskanalysen fokuserar på frågor som rör jämställdhet, studentrekrytering 
och finansiering med speciell fokus på forskningsfinansiering. Den externa 
forskningsfinansieringen innebär stort fokus på enskilda forskare och deras 
förmåga att dra in externa medel för att finansiera sin verksamhet. Forsk-
ningsverksamheten innebär långsiktiga åtaganden, medan de ekonomiska 
förutsättningarna oftast är säkrade för betydligt kortare perioder (ex. dokto-
randtjänster är fyraåriga medan ett VR-anslag är på max tre år). Kravet att 
ha en någorlunda säkrad finansiering innebär att forskaren skapar sitt myn-
dighetskapital vilket innebär ett större samlat myndighetskapital för den 
totala forskarkåren. De ökande kraven på medfinansiering innebär att fakul-
tetsanslagets storlek sätter en övre gräns för hur stor omfattning den externa 
finansieringen kan ha. LTH är nära den gränsen. Den nu rådande obalansen 
mellan inkomster och kostnader med krav på ökade kostnader riskerar att 
skapa ett tillstånd där ekonomin snabbt övergår till att redovisa stora under-
skott.  
 
Kravet på jämställdhet i olika organ tar mycket tid i anspråk för LTH:s 
kvinnliga akademiker med risken att forskarkarriären hämmas. LTH genom-
för ett antal aktiviteter för att öka andelen kvinnor i såväl lärarkår som bland 
studenterna.  
 
Studiemiljön inom LTH moderniseras. Studenterna tillbringar numera en 
mycket större del av sin tid i universitetets lokaler vilket innebär ökade krav 
på arbetsplatser för egna studier och grupparbetsrum samt önskemål om 
kaféer och restauranger samt möjligheten att värma medhavd mat. 
 
Inom ekonomisektorn diskuteras med prefekterna hur verksamheten skall 
kunna ökas genom investeringar och långsiktigt finansierade personalrekry-
teringar. Risken för överkonsumtion med sparpaket och åtstramning om 
några år medför en försiktighet i institutionernas expansionsplaner. 
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Sammantaget avsätter LTH i budgeten storleksordningen 25 000 tkr för ak-
tiviteter inom de områden som anges ovan. Dessutom satsas ytterligare ca 
20 000 tkr ur myndighetskapitalet för modernare studiemiljöer samt inred-
ning i samband med ombyggnad av framförallt A-huset och restaurangen i 
Kårhuset. 
 
LTH kommer under våren att arbeta vidare med riskanalysen dels för att 
utveckla processerna kring hur aktuella risker identifieras och då ha mera 
aktivt deltagande från institutionerna samt hur riskerna värderas och dels för 
att arbeta med de nu identifierade riskerna. Arbetet kommer regelbundet 
rapporteras till och följas upp av LTH:s styrelse. 
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Lunds Universitet - Budget 2011 Dnr EK 
Totalbudget 2011

Lunds tekniska högskola (både intäkter och kostnader skrivs med positiva tecken)
(väljer ni att budgetera på v-gren får ni själva summera i kolumn F och kolumn K, annars lägger ni total utb. resp total forskn. i kol. F och kol. K direkt)

Tabell 1: (tkr)
Vgren Vgren Vgren Vgren Vgren Vgren Vgren Vgren Budget Prognos

11 58 54 10 21, 24 35, 36 55, 56 30 2010 2010
Intäkter
Anslag 495 872 339 241 835 113 835 113 823 565 823 564
Ytterligare tilldelning 0 0 19 000 20 000
Avgifter 13 805 83 714 97 519 97 519 146 200 148 200
Bidrag 26 050 567 071 593 121 -7 273 585 848 591 000 586 000
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 535 727 0 0 0 0 990 026 1 525 753 -7 273 1 518 480 1 579 765 1 577 764
Kostnader
Personal 308 027 605 846 913 873 913 873 906 285 860 785
Lokaler 98 018 120 806 218 824 -2 218 822 221 495 235 495
Övrig drift 73 417 152 462 225 879 -7 271 218 608 250 317 239 217
Indirekta kostnader 59 894 69 162 129 056 129 056 123 986 123 986
Finansiella kostnader 0 0 0 0 525 525
Avskrivningar 13 620 46 660 60 280 60 280 61 610 57 610
Summa kostnader 0 0 0 0 552 976 0 0 0 0 994 936 1 547 912 -7 273 1 540 639 1 564 218 1 517 618
Uppbörd och transfereringar
Intäkter uppbörd och transf 562 1 313 1 875 1 875 25 000 25 000
Kostnader uppbörd och transf 0 0 25 000 25 000
Netto 0 0 0 0 562 0 0 0 0 1 313 1 875 0 1 875 0 0

Resultat 0 0 0 0 -16 687 0 0 0 0 -3 597 -20 284 0 -20 284 15 547 60 146

Ing. mynd.kapital 2010 77 685 115 893 193 578 193 578
Resultat 2010 4 775 75 945 80 720 80 720

Budg. mynd.kapital 2011 65 773 188 241 254 014 0 254 014

Investeringar 0 0

Summa 
utbildning

Summa 
forskning

Summa     
utb & fo

 
elimineri

ngar
Totalt e. 

elimineringar
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Resultat (res) och myndighetskapital (mk) per institution (utb/fo)
Tabell 2: (tkr)
Institution

Budgetera
t res. 
2011

Ingåend
e mk 
2010

Prognos 
res. 

2010
Budgeterat 

mk 2011

Budgeter
at res. 

2011
Ingående 
mk   2010

Prognos 
res. 

2010
Budgeterat 

mk 2011
Budgetera 
res. 2011

Ingående 
mk 2010

Prognos 
res. 2010

Budgeter
at mk 
2011

ARKITEKTUR OCH BYGGD MILJÖ -4 057 11 140 7 083 -1 725 2 010 285 -5 782 13 149 0 7 367
BYGG- OCH MILJÖTEKNOLOGI 333 -187 146 776 423 1 199 1 109 237 0 1 346
BYGGVETENSKAPER 467 -1 255 -788 -1 959 5 528 3 569 -1 492 4 273 0 2 781
DATAVETENSKAP -2 504 3 753 1 249 -1 282 8 084 6 802 -3 786 11 836 0 8 050
DESIGNVETENSKAPER -854 11 011 10 157 1 714 1 012 2 726 860 12 023 0 12 883
ELEKTRO- OCH INFORMATIONSTEK 1 979 -14 397 -12 418 1 642 -6 942 -5 300 3 621 -21 339 0 -17 718
ENERGIVETENSKAPER -1 801 4 923 3 122 -1 070 12 272 11 202 -2 871 17 196 0 14 325
FYSIK 864 -9 481 -8 617 -3 390 16 833 13 443 -2 526 7 352 0 4 826
HUSSTYRELSER -100 7 973 7 873 -2 598 1 503 -1 095 -2 698 9 475 0 6 777
IMMUNTEKNOLOGI -117 305 188 -789 7 388 6 599 -906 7 693 0 6 787
INGENJÖRSHÖGSKOLAN I HBG -1 592 -33 246 -34 838 54 3 188 3 242 -1 538 -30 058 0 -31 596
KEMISKA INSTITUTIONEN 233 6 757 6 990 7 930 813 8 743 8 163 7 570 0 15 733
KEMITEKNIK -753 6 331 5 578 -1 900 12 900 11 000 -2 653 19 232 0 16 579
LIVSMEDELSTEKNIK -1 295 -106 -1 401 52 4 174 4 226 -1 243 4 068 0 2 825
LTH GEMENSAMT -8 040 55 443 47 403 0 15 678 15 678 -8 040 71 121 0 63 081
MASKINTEKNOLOGI 2 696 7 346 10 042 -217 -1 385 -1 602 2 479 5 961 0 8 440
MATEMATIKCENTRUM 753 -260 493 1 265 -185 1 080 2 018 -445 0 1 573
MÄTTEKNIK OCH INDUSTRIELL ELEK -631 -1 847 -2 478 727 -1 366 -639 96 -3 212 0 -3 116
REGLERTEKNIK -1 964 3 815 1 851 -1 275 9 863 8 588 -3 239 13 678 0 10 439
TEKNIK OCH SAMHÄLLE 372 9 817 10 189 -1 852 19 228 17 376 -1 480 29 045 0 27 565
TEKNISK EKONOMI OCH LOGISTIK -676 9 962 9 286 300 4 873 5 173 -376 14 835 0 14 459

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Utbildning Forskning Totalt
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Planerad användning av myndighetskapital (MK) för att nå beslutade måltal.

Senast vid utgången av år 2014 ska områdenas och institutionernas myndighetskapital uppgå till 5 % inom utbildningen och 7 % inom forskningen relaterat till kostnaderna.
I nedanstående tabell (3) redovisas som ingående värde 2011 det belopp med vilket myndighetskapitalet överskrider procenttalet beräknat utifrån 2009 års siffror uppdelat på utbildning och forskning.
 
Området ska först ange, uppdelat på utbildning och forskning, ev myndighetskapital som reserveras för avskrivningar på särskilda satsningar tiden efter 2014 (Rad avgår: MK restvärde 2014 investeringar)
Området ska sedan ange, uppdelat på utbildning och forskning, med vilka belopp - fördelat på medfinansiering/intäktsbortfall och  per kostnadsslag - 
som myndighetskapitalet ska förbrukas under perioden 2011-2014.
Hänsyn måste i detta sammanhang också tas till eventuellt förväntade över- och underskott under 2010-2014.

Tabell 3: (tkr)

Utbildning Forskning Totalt
Överskjutande kapital 1 jan 2011 52 781 114 430 167 211

0
Återstår 52 781 114 430 167 211

Utbildning
2011 2012 2013 2014

Myndighetskapital för särskilda satsningar 52 781 36 094 21 094 16 094
Medfinansiering/intäktsbortfall (negativ intäkt)
Personal 11 687 10 000
Lokal
Drift
Avskrivningar 5 000 5 000 5 000 5 000

Utgående myndighetskapital Utbildning 36 094 21 094 16 094 11 094

 
Forskning

2011 2012 2013 2014
Myndighetskapital för särskilda satsningar 114 430 110 833 89 457 70 496
Medfinansiering/intäktsbortfall (negativ intäkt) 3 597 0 6 800 0 6 400 0 5 950
Personal 0 12 576 0 11 311 0 7 961
Lokal 0 100 0 100 0 100
Drift 0 1 650 0 1 150 0 1 150

ÅR

ÅR

Avgår: MK restvärde 2014 investeringar särskilda 
satsningar

Myndighetskapital för särskilda satsningar
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Avskrivningar 0 250 0 0 0 0

Utgående myndighetskapital forskning 110 833 89 457 70 496 55 335

Resurser för åtgärder med anledning av jämställdhets-, mångfalds-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner

Universitetsstyrelsen har beslutat att ge områdena och förvaltningen i uppdrag att i budgeten för 2011 inkludera åtgärder med anledning av 
jämställdhets-, mångfalds-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner.

I samband med rapportering av totalbudget ska därför en redogörelse lämnas över vilka resurser som finns för dessa åtgärder både i form av
personella resurser och organ och i form av särskilt avsatta medel.
Särskilt avsatta medel redovisas i tabell där det även ska anges vilken typ av kostnader som dessa medel avser.

Tabell 4:
(tkr)

Verksamhet Belopp  Vilken typ av kostnad avses

Jämställdhet och mångfald
Femteklassprojektet och Teknikens dag

1 700 Teknik-åttan, Flickor på Teknis, Innovationsprojektet, Gemstone 
5 000 LTH:s science center – Vattenhallen 

Extern finansiering Future Female Leader Award, FFLA
Merkostnader Verksamheten i Helsingborg 

Arbetsmiljö
1 100 Restaurangen på kårhuset renoveras 
1 415 Riktade miljöåtgärder och strålskyddsverksamhet.

delvis inve 15 000 Ombyggnad A-huset och IKDC,  attraktivare studiemiljöer  E- och V-hus

Kompetensutveckling
3 300 Pedagogiska akademi
5 900 Genombrottet 
4 280 Meriteringsstöd för underrepresenterat kön
1 500 Central resurs för personal- och ledarskapsutveckling
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Resurser för åtgärder med anledning av genomförd riskanalys

Tabell 5: (tkr)
Verksamhet Belopp  Vilken typ av kostnad avses

Riskanalys
ca 25 000  LTH avsätter ca 25 000 tkr för aktiviteter inom de områden 

som riskanalysen omfattar. 
delvis inve 20 000 Dessutom satsas ytterligare ca 20 000 tkr på omb o inredning 

för modernare studiemiljöer
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Förslag till beslut 
 
 
Budget 2011 
 
Styrelsen beslutar att godkänna den samlade budgeten för LTH avseende 
budgetåret 2011.  
 
LTH:s myndighetskapital inom grundutbildningen är idag ca 16% av kost-
naderna medan universitetsstyrelsens mål till 2014 är att myndighetskapita-
let på institutions- och områdesnivå tillsammans skall vara ca 5%. Motsva-
rande siffror för forskning är 19% och målet 7%. 
 
Styrelsen förutsätter att samtliga institutioner under budgetåret anpassar sin 
verksamhet så att statsanslagen disponeras under aktuellt budgetår. Genom 
att dessutom göra investeringar samt öka antalet doktorander och postdoc 
(tidsbegränsade tjänster) och finansiera dessa med myndighetskapital kan 
universitetsstyrelsens mål nås.   
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Sammanställning av läsårsrapporter i grundutbildningen 0910 
 
Detta är det kondenserade budskapet i årsrapporterna för läsåret 2009-2010 för LTHs 
utbildningsverksamhet och sammanställningen är det avslutande ledet i processen för 
kvalitetssäkring av grundutbildningen. LTH har valt att bygga systemet med utgångspunkt i 
det fakultetsgemensamma kursutvärderingssystemet. Med underlag från bland annat detta 
ställer först programmen och därefter utbildningsnämnderna samman sina läsårsrapporter 
enligt en fastställd mall. De fyra olika nämndernas rapporter ställs samman av vice rektor för 
grundutbildningen och resultatet presenteras dels i de olika nämnderna och dels i LTHs 
styrelse samt i den föreliggande sammanställningen. 
 
Rubrikerna i programmens och utbildningsnämndernas läsårsrapporter är:  
 

1. Sammanfattning 
2. Bakgrund 
3. Utvecklingsarbete och aktiviteter under läsåret 
4. Läsåret i siffror 
5. Studieresultat 
6. Utbildningsnämndens/programledningens analys 
7. Utvecklingsplan 
8. Övrigt 

 
Denna sammanställning följer samma uppställning. 

18 februari 2011 

LTHs styrelse 
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Dnr LTH 2011/358 

Sammanställning 
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1. Sammanfattning 
Här beskrivs verksamheten i relation till några av de kvantifierade målen i LTHs 
strategiska plan: 
 
Poängproduktion åk1 
”… minst 75% av de antagna studenterna på varje program skall klara mer än 40 
högskolepoäng det första året.” 
 
Detta mål modifierades något redan inför läsårsrapporterna 08/09 efter de riktlinjer 
som framkommit i projektet ”Ung Ingenjör” (projekt inom Teknikdelegationens 
uppdrag för att öka rekryteringen till utbildningar inom teknik) där de större 
lärosätena i Sverige som bedriver ingenjörsutbildningar, enats om vissa definitioner 
för att underlätta jämförelser och analyser lärosätena emellan. Enligt 
överenskommelsen definieras antagna studenter som de studenter som har resultat 
från prov rapporterat i Ladok efter den 15 september första studieåret. På detta sätt 
kommer inte de allra tidigaste avhoppen med i statistiken. Dessa avhopp brukar inte 
klassas som så kritiska, de kan bero på att man snabbt upptäcker att man kommit fel 
eller kanske kommer in på en annan utbildning till vilken man stått som reserv.  
 
Under läsåret 2009/2010 såg det ut så här på de olika programmen: 
 
UN1 (C D E F I N Pi MFoto MNano MSysChip MTråd)  
Här spänner resultaten från 57% på E – 82% på F och slutsatsen är att av 
civilingenjörsprogrammen klarar C, F, I målet. De övriga civilingenjörsprogrammen 
ligger under målet men visar bättre resultat än förra året förutom Pi som är 
oförändrat (72%). Bland masterprogrammen klarar MSysChip och MTråd målet 
medan MFoto och MNano ligger på 45 resp 33%. 
 
UN2 (B K BI Rh W MBio MFood MWLU YTH Trafikflyg) 
B, BI, W, Trafikflyg, MBio och YTH klarar målet. De övriga programmen ligger på 
57% (MWLU), 62% (MFood) och 67% (K). Rh fungerar som en avslutning för 
studenter på civilingenjörsprogram, d.v.s. den startar inte från årskurs 1 och är därför 
inte med i denna statistik. Det måste poängteras att på W har hela 97% av 
studenterna klarat mer än 40 hp under första studieåret. 
 
UN3 (A KID TM L M M/TD V MSUD)  
KID, L, M/TD klarar målet. De övriga ligger väldigt nära dvs 72% (M), 71% (A) 
och 73% på V. Masterprogrammet MSUD ligger på 87% och klarar därmed målet. 
 
UN4 (IBYA IBYJ IBYVT IDA TB TBT)  
IBYA och TB+TBT klarar målet. För tekniskt basår (TB) och teknisk bastermin 
(TBT) redovisas här summan av antalet TB studenter med 60 hp eller mer under 
året och antalet TBT studenter med 30 hp eller mer under terminen delat med det 
totala antalet studenter på TB och TBT. För de övriga 
högskoleingenjörsprogrammen ligger resultatet från 70% (IBYVT) till 73% (IBYJ).     
 
 
Genomströmning efter 12 terminer 
”… minst 70% av de som påbörjar studierna på ett program vid LTH ska ta examen 
inom sex studieår.” 
Även detta mål i den strategiska planen har modifierats något eftersom 
civilingenjörsutbildningarna har förlängts från 4,5 till 5 år sedan den strategiska 
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planen skrevs och formuleringen stämmer dåligt för de kortare utbildnings-
programmen. ”Inom sex studieår” har bytts ut till nominell studietid plus 1.5 år för 
utbildningar omfattande minst 270 hp resp nominell studietid plus 1 år för kortare 
utbildningar. Genomströmningen på de masterprogram där studenterna hunnit ta 
examen redovisas också här (vissa masterprogram är så nystartade att ingen har 
kommit så långt så att de kunnat ta ut examen under läsåret 09/10).  
 
UN1(C D E F I N Pi MFoto MNano MSysChip MTråd)  
För civilingenjörsprogrammen spänner resultatet från 28% på E till 48% på I och 
man tvingas konstatera att inget av civilingenjörsprogrammen som ligger under 
UN1s ansvarsområde klarar målet. För masterprogrammen redovisar MSysChip 
35% och MTråd 61%.  
 
UN2 (B K BI Rh W YTH) 
För civilingenjörsprogrammen spänner resultatet från 32% på K till 53% på W och 
man tvingas konstatera att inget av civilingenjörsprogrammen som ligger under 
UN2s ansvarsområde klarar målet. För YTH ligger resultatet på 54% och inte heller 
detta utbildningsprogram når upp till målet i den strategiska planen. 
Trafikflygarutbildningen, däremot, redovisar att 75% och klarar målet. 
 
UN3 (A KID TM L M M/TD V MSUD)  
För civilingenjörsprogrammen spänner resultatet från 43% på M/TD till 69% på L 
och man tvingas konstatera att inget av civilingenjörsprogrammen som ligger under 
UN3s ansvarsområde klarar målet. För arkitektutbildningen (A) ligger resultatet 
ännu lägre, 30% av dessa studenter tar ut examen inom nominell studietid (5 år) 
plus 1,5 år. Denna siffra är dock mycket högre än vad som redovisades i 
läsårsrapporten 08/09 då motsvarande siffra var 15%. För MSUD ligger siffran i 
årets rapport på 38%.  
 
UN4 (IBYA IBYJ IBYVT IDA TB TBT)  
För högskoleingenjörerna ligger IBYA på 50%, IDA på 63%, IBYJ på 21% och 
IBYVT på 22%. Basåret (TB) och bastermin (TBT) klarar målet, de ligger 
tillsammans på 90% !  

 
Internationalisering 
”… minst 25% av de som examineras som civilingenjör, arkitekt eller industridesigner 
bör ha tillbringat någon studieperiod utomlands” 
Detta mål har inte krävt någon modifiering men kan tolkas på två olika sätt, dels kan 
andelen studenter som tillbringat någon studieperiod utomlands redovisas per 
program och dels kan den totala andelen av samtliga civilingenjörer, 
industridesigners och arkitekter redovisas. Båda tolkningarna redovisas nedan. 
 
UN1(C D E F I N Pi) 
Civilingenjörsprogrammen N och I klarar målet. Toppnoteringen finns på I 
programmet (39%) medan E (7%) har den lägsta andelen examinerade med 
utlandsvistelse inom UN1s ansvarsområde.   
 
UN2 (B K Bi Rh W) 
B och W är de civilingenjörsprogram som klarar målet inom UN2. K ligger strax 
under målet på 21% medan Rh ligger på 15%. Lägst ligger Brandingenjörerna där 
endast 2% studerar utomlands. 
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UN3 (M V L A KID)  
Inom UN3s ansvarsområde är det A och KID som uppfyller målet, där tillbringar 37 
resp. 47% av de examinerade någon tid utomlands. Den lägsta siffran återfinns på 
M/TD där ingen (0%) är utomlands.  
 
För den totala andelen av samtliga civilingenjörer, industridesigners och arkitekter 
redovisas utvecklingen under de senaste åren nedan. 

 
 
Som framgår av diagrammet ligger andelen med utlandserfarenhet för samtliga långa 
utbildningsprogram på LTH 2009 ganska nära målet på 25%, det ligger på 21%.  
 
Jämn könsfördelning 
I den strategiska planen finns också ett mål att samtliga LTHs utbildningsprogram 
skall ha en jämn könsfördelning. Om detta tolkas som att andel kvinnliga studenter 
skall ligga inom spannet 40-60% för att programmen skall ha jämn könsfördelning 
blir resultatet att L, A och K uppfyller målet.  
 
 Mindre än 40% 40-60% Mer än 60% 
Civilingenjörsprogram D,E,F,M,V,C,N,I,W,Pi L,A,K B,M/Td 
Högskole- 
ingenjörsprogram 

IDA,IBYJ,IBYVT,IBYA 
 

  

Masterprogram MWater,MBio MFood  
Övrigt A,Trafikflyg,BI,YTH Basår+bas 

termin 
 

 
 
 
Programmen är uppräknade i ordningsföljd i respektive ruta i tabellen ovan med det 
program med den lägsta andelen kvinnor nämnt först. Det utbildningsprogram där 
det är lägst andel antagna kvinnor är D med 7% och det program där andelen 
kvinnor är högst är M/Td där andelen är 70%. På högskoleingenjörsprogrammen 
ligger andelen kvinnor från 11% (IDA) till 31% (IBYA). 
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Andel examina på civilingenjör-, industridesign- och 
arkitektprogrammen med utlandserfarenhet
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Kommentarer i sammanfattningen till resultaten av uppfyllelsen av de strategiska 
målen 
Samtliga utbildningsnämnder kommenterar i sina läsårsrapporter resultaten av 
uppfyllelsen av de strategiska målen.  
 
UN1 lyfter fram att det stora arbete som nämndens programledningar lagt ned för 
att studenterna skall komma igång med sina studier och få en god poängproduktion 
under första studieåret börjar ge resultat. Det är glädjande att konstatera att 6 av 
nämndens 7 program hade större andel med minst 40 hp än året tidigare och det 
sjunde låg på samma nivå som 08/09. Man konstaterar att det är en mångårig 
erfarenhet att studenter tar längre till på sig till examen än nominell studietid plus 
1.5 år. Just nu är det också möjligt att studenter som började före 2007 dröjer sig 
kvar på LTH och kommer att ta ut en 300 hp examen istället för 270 hp. Detta 
kommer naturligtvis att förlänga studietiden. I sammanställningen sticker det ut att 
endast 35% har examen inom 2+1 år på masterprogrammet System på chip. Det 
visar sig vid närmare undersökning att 61% har examen inom 2+1.5 år. 
  
Man konstaterar också att andelen kvinnor är låg på civilingenjörsprogrammen inom 
UN1 ansvarsområde och framhåller vikten av olika satsningar både från nämnden, 
berörda programledningar, LTH gemensamt och satsningar i skolan. Det är också 
viktigt att utbildningsprogrammen är upplagda så att de både tilltalar män och 
kvinnor.  
 
Masterprogrammen System på chips och Trådlös kommunikation rekryterar bra och 
berörda programföreståndare och kursansvariga lärare ger mycket positiva omdömen 
för hur det går för de studerande. UN1 ser med oro på införandet av studieavgifter 
ht 2011 för utomeuropeiska studenter. Om rekryteringen till masterprogrammen går 
ned kommer detta att påverka antalet studenter på kurser som läses tillsammans med 
civilingenjörsstudenter. Risken är att kurserna blir underkritiska och får läggas ned 
vilket kommer att minska utbudet av kurser för de längre programutbildningarna. 
 
UN1 har också under läsåret 2009/2010 lagt ned ett omfattande arbete på att ta 
fram valideringsunderlag till en ny civilingenjörsutbildning i Medicin och Teknik. 
Beslut är fattade och programmet kommer att ta emot de första studenterna hösten 
2011.  
 
UN2 upprepar sin önskan från förra läsårsrapporten om att statistikunderlaget till 
läsårsrapporterna behöver utvecklas och kompletteras med fler nyckeltal för att ge 
UN och programledningar bättre underlag för strategiska beslut. UN2 ser också 
behov av åtgärder för att underlätta arbetet för programledningar och 
utbildningsnämnder samt diskussioner om eventuella justeringar i organisationen 
som bör göras inför nästa årsskifte.  
 
 
UN3 meddelar att det huvudsakliga arbetet i nämnden varit att fastställa 
utformningen av årskurserna 4-5 i civilingenjörsprogrammen efter Bologna 
strukturen och att färdigställa planeringen av årskurs 1 på masterprogrammet för 
Industridesign. För A-programmet har diskussioner förts om upplägget av årskurs 4-
5. Förändringar av programutbudet inom området industridesign har försvårat 
uppföljningsarbetet eftersom det 5-åriga programmet är under avveckling och 
kandidatprogrammet inte varit i gång så länge att samtlig data finns. 
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UN3 anser inte att uppfyllelsen av de strategiska målen är god vad avser examina och 
ser gärna att tidsgränserna ändras så att fler kommer med. Man måste även vara 
observant på studenter som byter lärosäten och program. Detta är speciellt viktigt för 
arkitektur de allra flesta studenter tar ut kandidatexamen och ger sig ut, ofta 
internationellt. Studieresultaten för första året är man däremot ganska nöjd med, en 
del program ligger över gränsen medan andra ligger mycket nära. Det LTH 
gemensamma kursutvärderingssystemet är en del i utvärderingsprocessen och UN3s 
program arbetar ständigt på att höja svarsfrekvensen. 
 
   
UN4 anser att dess huvuduppgift är att stärka och tydliggöra högskoleingenjörens 
särart och att arbeta för utbildningarnas utveckling och kvalitetssäkring. Man ser 
samordningen mellan högskoleingenjörsprogrammen som en kärnfråga. 
Samordningen för med sig gränsöverskridande aktiviteter som seminarier om 
studiestrategier och introduktion till att göra examensarbete. Från UN4s sida 
efterfrågar man en miljö för lärarna där de kan träffas och utväxla tankar om 
utbildningarna. Nämnden förutsätter att LTH säkerställer detta när en ny 
organisation skall etableras. Det är också viktigt att det väl etablerade nätverket med 
näringslivet i närområdet kan leva vidare. Under året har nämnden arbetat med 
kvalitetsfrågor gällande examensarbete i samarbete med den nationella 
Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar.  
 
Tekniskt basår/bastermin fungerar mycket bra och uppfyller de kvantitativa målen i 
strategiska planen. Detta anser nämnden beror på det samlade ansvar för planering, 
genomförande och utvärdering som programledningen för dessa program har vilket 
skapar en tydlighet för den enskilde studenten.  
 
UN4 har under läsåret etablerat ett nytt högskoleingenjörsprogram i elektroteknik 
med automation och programansvaret för detta har ingått i programledningen för 
datateknik som utökats med en biträdande programledare för elektroteknik. 
Programledningarna för samtliga UN4s program har arbetat för att öka 
svarsfrekvensen på de LTH gemensamma utvärderingarna på kursnivå. 
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik presenterar utbildningsnämnderna i sina rapporter sitt uppdrag 
och sin sammansättning. I en sammanställning är det naturligt att här presentera 
vilka utbildningsprogram som respektive nämnd har ansvar för. 
   
UN1 
Civilingenjörsprogram: Informations- och kommunikationsteknik (C), Datateknik (D), 
Elektroteknik (E), Teknisk Fysik (F), Industriell ekonomi (I), Teknisk nanovetenskap (N), 
Teknisk matematik (PI) 
Internationella masterprogram: Fotonik (MFoto), Nanovetenskap (MNano), System på 
chips (MSysChip), Trådlös kommunikation (MTråd) 
 
UN 2 
Civilingenjörsprogram: Kemiteknik (K), Bioteknik (B), Ekosystemteknik (W) samt 
Riskhantering (Rh) 
Brandingenjörsprogrammet (BI)  
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (YTH) 
Internationella masterprogram: Water Resources (Water LU), Biotechnology (Bio), 
Food Technology and Nutrition (Food) 
Utbildningar vid Trafikflyghögskolan (TFHS): Trafikflygarprogrammet (XGTRF) 
Masterutbildning i brandteknik: Erasmus Mundus program (startar ht 2010 och 
läser första gången i Lund vt 2011 
 
UN3 
Civilingenjörsprogram: Lantmäteri (L), Maskinteknik (M), Maskinteknik med 
Tekniskdesign, Väg- och Vattenbyggnad (V) 
Avslutning (inom civilingenjörsutbildningen): Technology Management(TM) 
Arkitektutbildningen  
Konstnärlig kandidatutbildning i Industridesign (KID) 
Internationella masterprogram: Hållbar stadsgestaltning (MSUD) 
 
UN4 
Högskoleingenjörsprogram: Byggteknik med arkitektur (IBYA), Byggteknik-
järnvägsteknik (IBYJ), Byggteknik-väg- och trafikteknik (IBYVT), Datateknik 
(IDA), Elektroteknik med automation (start ht 2010) 
Förberedande utbildningar: Tekniskt basår (TB), teknisk bastermin (TBT) 
 

3. Utvecklingsarbete och aktiviteter under läsåret 
För UN1-3 har omfattande arbete lagts på utformning och samordning av de sista 
två åren av civilingenjörsutbildningarna, specialiseringarna. Man anger också att den 
nya resursfördelningsmodellen för grundutbildningen inneburit mycket arbete för 
både nämnder och programledningar och efterfrågar större tydlighet från LTHs 
ledning. Förberedelser för kommande utvärderingar från högskoleverket och Lunds 
Universitet (EQ11) har också inneburit en del arbete på UN-nivå. Samtliga 
utbildningsnämnder har under året anordnat strategidagar som dokumenterats. 
UN2 har under läsåret arbetat med en ansökan om en Erasmus Mundus utbildning i 
Water Resources. Tyvärr fick man avslag på ansökan. Inom många av nämnderna 
har man systematiskt gått igenom och förkunskapskrav i kurskedjor inom 
utbildningsprogrammen.  
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Inom några av nämnderna har man börjat diskutera behov av att införa fler 
masterutbildningar för att ha något att erbjuda studenter som vill söka sig till LTH 
på avancerad nivå. Man efterfrågar ett ställningstagande från LTHs ledning när det 
gäller masterutbildningar kontra civilingenjörsutbildningar.  
 
Även detta läsår har många studenter, lärare, programledningar, studievägledare och 
kuratorer varit aktiva med att ytterligare förbättra studieintroduktion till LTH. Vice 
rektor för grundutbildningen har lett arbetet med starkt stöd av samtliga aktörer. 
Introduktionen avlöpte väl utan några större incidenter. Det är en stor apparat att ta 
emot över 1000 studenter, se till att alla har roligt, hittar kompisar (både för det 
sociala livet och studierna) och kommer igång med sina studier. Detta hade vi aldrig 
klarat utan de äldre studenternas ideella arbete, LTH är unikt med detta stora 
engagemang! 
 
Organisationen av Arkitekt- och industridesignprogrammen i Arkitektskolan 
respektive Industridesignskolan har börjat falla på plats och fungerar väl.  På A har 
man lyckats öka genomströmningen från 15% i läsårsrapporten för 08/09 till  30% i 
denna läsårsrapport . A-huset är under renovering och studenter och lärare är 
evakuerade i andra hus vilket verkar fungera bra. Industridesignskolan har arbetat på 
valideringen av det nya masterprogrammet vilket är beslutat och de första 
studenterna kan nu tas emot. Under läsåret har studenterna på 
industridesignprogrammen varit mycket aktiva på olika utställningar i bl.a. 
Köpenhamn, Stockholm, Milano och Berlin med stora framgångar. 
 
Inom UN4 har programledningarna arbetat med översyn av kursplaner, kurskedjor 
och samläsning. Man har på UN-nivå arbetat med kvalitetsfrågor speciellt relaterade 
till examensarbete. Ordförande i UN4 har också initierat ett projekt för att kartlägga, 
klassificera och utvärdera olika samarbetsmodeller inom näringslivsanknuten 
högskoleingenjörsutbildning. Högskoleingenjörsutbildningarna har också startat 
alumniverksamhet via nätet. Eftersom UN4s utbildningsprogram är lokaliserade till 
Helsingborg har ordföranden engagerat sig i ledningsgruppen och staben på Campus 
Helsingborg.   
 
 

4. Läsåret i siffror 
Här presenterar utbildningsnämnderna statistik i form av tabeller och trendkurvor 
som ligger till grund för de analyser man gjort gällande antagning och rekrytering. 
För att hålla framställningen kort i denna sammanställning, väljer jag att här endast 
konstatera att antalet förstahandssökande till samtliga utbildningsprogram ht 2009 
har ökat, vi har ett väldigt bra söktryck. Men, som man påpekar bl.a. i UN2s 
läsårsrapport, kommer antalet befolkningsunderlaget i den åldersgrupp som brukar 
söka till LTH minska rejält de kommande åren.  
 
 

5. Studieresultat 
Här presenterar utbildningsnämnderna statistik i form av tabeller och trendkurvor 
som ligger till grund för de analyser man gjort gällande studieresultat. Denna 
statistik kommenterades i kapitel 1 och för att hålla framställningen kort i denna 
sammanställning avstår jag från att presentera något under denna rubrik.  
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6. Kvalitetsuppföljning 
Här presenterar utbildningsnämnderna statistik i form av tabeller och trendkurvor 
som ligger till grund för de analyser man gjort gällande kvalitetsuppföljning. Denna 
statistik kommenterades i kapitel 1 och jag vill här bara lyfta fram hur tydligt 
utbildningsnämnderna ur detta underlag kan få en temperaturmätning på hur 
kvalitetsarbetet fungerar på programnivå. I de presenterade tabellerna får man 
information om svarsfrekvens från studenterna och kommentarfrekvens från lärare, 
studieråd och programledningar. På vissa program är många av aktörerna väldigt 
aktiva men vicerektor för grundutbildningen kommer att diskutera vissa låga siffror 
med utbildningsnämnderna när hon återkopplar under våren 2011. Det är väldigt 
olyckligt när man inte inser betydelsen av att dokumentera kursutveckling som man 
får på köpet när man utnyttjar möjligheten att skriva in kommentarer i 
utvärderingssystemet.   

 
 

7. Utbildningsnämndernas analys 
För att sammanfatta UN1-3 kan man säga att nu är samtliga civilingenjörsprogram 
Bologna anpassade från år 1-5. På de allra flesta utbildningsprogrammen är det en 
positiv trend i andelen studenter som klarar mer än 40 hp under första året, de 
förändringar som man infört i årskurs 1 börjar nu bära frukt.   
 
När det gäller andelen studenter som tar examen inom utsatt tid plus 1 respektive 
1,5 år är dock inte trenderna lika positiva. Detta tror man kan ligga i övergången till 
300 hp examen, sämre möjligheter att få jobb inom vissa branscher pga sämre 
konjunktur eller att man får jobb utan examen. Det kan också vara svårt att hålla 
motivationen uppe i en lång utbildning och studiemiljön på LTH upplevs inte alltid 
som attraktiv . Man arbetar också på många program med att identifiera och 
analysera flaskhalsar i utbildningarna, dvs. kurser där många studenter har svårt att 
klara examinationen trots många försök.  
 
Man uttrycker oro över införandet av avgifter för utomeuropeiska masterstudenter 
och generellt minskande ungdomskullar. Mot bakgrund av detta anser man att det är 
viktigt att se över utbildningsutbudet och kanske satsa på att fylla på i högre 
årskurser genom att införa fler masterutbildningar. Detta utan att tumma på 
varumärket civilingenjör! Det är också viktigt att satsa på rekrytering och att 
programledningar börjar samarbeta mer. 
 
Nämnderna konstaterar att det är viktigt att LTH på olika sätt säkrar tillgången på 
kompetenta lärare med god forskningsförankring och undviker att kurser blir 
beroende av endast en lärare. Det är också viktigt att satsa på en god studiesocial 
miljö med god tillgång på datorarbetsplatser och läsplatser samt grupprum. 
Utvecklingen av ny pedagogik kräver förändringar i infrastrukturen. 
 
Man uttrycker frustration över högskoleverkets kommande utvärderingssystem där 
utformningen hela tiden förändras och frustration över den utdragna processen runt 
införandet av ett nytt resursfördelningssystem för grundutbildningen på LTH och 
efterfrågar tydlighet i kommunikationen med LTHs ledning i denna fråga. 
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8. Utvecklingsplan 

I de olika läsårsrapporterna nämns bland annat följande på utbildningsnämndsnivå:  
• Utbildningsnämnderna bör arbeta tillsammans med forskningsnämnderna 

för att kartlägga forskargrupper på LTH och koppla denna information till 
bemanning på kurser i specialiseringarna 

• Man bör försäkra sig om att programmen når sina mål, att man har 
progression i utbildningarna och kvalitetssäkra examensarbete 

• Nämnderna bör arbeta vidare för att öka möjligheterna för studenter att 
studera utomlands redan under tredje året 

• Utbildningsnämnderna måste slå vakt om kompetensförsörjningen av lärare 
• Satsa på utåtriktade insatser för förbättrad kommunikation med arbetsliv 

och gymnasieskola 
• Inventera hur programmen implementerar policyn kring plagiering och 

vilseledande plagiering 
• Tydliggöra varumärket högskoleingenjör för både näringsliv och presumtiva 

studenter 
• På olika sätt förbereda för kommande utvärderingar 

 
 
Under denna rubrik har utbildningsnämnderna även möjlighet att ta upp 
utveckling som man vill se på LTH-nivå. Då nämner man bland annat: 
 

• Arbeta vidare med pedagogiken runt matematiken  
• Se över både den studiesociala miljön för studenterna och arbetsmiljön 

för lärarna och arbeta vidare på att visa upp ett öppet LTH-campus för 
näringsliv och omgivande samhälle 

• Äntligen införa resursfördelningssystemet för grundutbildningen fullt ut 
så att programledningar får en tydlig roll i diskussioner med 
institutionerna runt utformning av kurser  

• Identifiering av fler och bättre nyckeltal som underlag för strategiska 
och operativa beslut och titta speciellt på avhopp/avbrott 

• Åtgärder för att minska sårbarheten i lärarkompetens (strategisk 
personalrekrytering) 

• En LTH-strategi för hur många och vilka masterprogram det skall 
finnas om några år och hur dessa skall koppla till 
civilingenjörsprogrammen 

• Undersöka konsekvenser av införandet av avgifter för icke-europeiska 
studenter och strategier för att minimera dessa konsekvenser 

• Utreda framtiden för TFHS (Trafikflygarhögskolan) 
• Diskussioner kring eventuella justeringar av 

grundutbildningsorganisationen i samband med att mandatperioden för 
många ansvariga går ut vid årsskiftet 2011/2012 

• Besluta om en tydlig organisation för verksamheten i Helsingborg där 
både roller och ansvar är klart uttryckt 
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9. Övrigt 

 
Under rubriken övrigt lyfter UN1 fram vikten av att alla nivåer inom LTH 
samverkar och tar nya steg när det gäller rekrytering och detta naturligtvis inkluderar 
breddad rekrytering.    
 
UN2 har valt att lägga en sammanfattning av rapporten ”Progression inom K och B” 
av Marie Wahlgren, Michaël Grimsberg och Olle Holst som en bilaga till nämndens 
läsårsrapport. I denna kan man läsa om programledarnas roll på LTH, lärarnas 
situation på Kemicentrum och hur väl de båda utbildningsprogrammen uppfyller 
målen i högskoleförorningen. Man konstaterar att det mesta pekar på att 
utbildningarna väl uppfyller målen men det kan vara svårt att peka på var i 
utbildningen som vissa mål uppfylls. Detta gäller sådana mål som värderingsförmåga 
och förhållningssätt samt de mål som berör hållbar utveckling. Det kan innebära 
problem när man uppfattar kurserna som klossar som tillsammans bygger upp 
utbildningen. Då faller vissa mål mellan klossarna och blir svåra att betrakta som 
uppfyllda.      
 

 
 
                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                    Lund 2011-02-18 
 
 
                                                                                                                    Ingrid Svensson 
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	 2011 har utnämnts till det internationella kemiåret. Många aktiviteter på gång.
	 Christoffer Polhem 350 år – firas bl.a. med Science Centre i Sverige
	 Efter tjugo års förbud ger sig Sverige nu på allvar in i kärnkraftsforskningen. Frankrikes stöd till ESS i Lund skapar en rad möjligheter för svenska forskare
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