


















Noteringar Styrelseinternat LTH  
12-13 mars, Flädie Mat & Vingård 
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Gruppdiskussioner & resultat 
Under internatet genomfördes tre olika grupparbeten, där deltagarna i olika grupper med 4-5 

växlande deltagare diskuterade LTH ur olika perspektiv, varefter slutsatser summerades och 

gemensamma diskussioner i den större gruppen fördes.  Resultaten av dessa diskussioner 

sammanfattas nedan. 

1. Här och nu, den egna upplevelsen av LTH 

Källor till glädje och stolthet respektive frustration över LTH diskuterades och långa listor togs fram 

av grupperna. Var och en ombads markera de viktigaste punkterna på listan. Nedan en 

sammanställning av de områden som toppade listorna. 

Glädje & stolthet 

 Bra forskning/fina forskningsresultat 

 Pedagogisk excellens 

 Bra resultat i form av duktiga civilingenjörer och doktorer 

 Multidisciplinära bredden och samarbetet inom LU 

 Gott internationellt rykte 

 Kreativ miljö 

Frustration 

 Nedskärningarna och den ansträngda ekonomin i grundutbildningen 

 Bristande ledarskap 

 Tröghet i stor organisation 

 Bristande samverkan med LU och andra fakulteter 

 Vi/dom-mentalitet på flera plan 

 Bristande mångfald (kön och etnicitet) 

2.Visionerna, vad ska utmärka LTH på sikt, vad är unikt för LTH? 

Mot bakgrund av den liggande strategiska planen och gruppernas egna funderingar diskuterades vad 

som gör LTH unikt och vad LTH kan bygga vidare på för att fortsätta vara konkurrenskraftigt. 

Grupperna verkade ha ganska lätt för att enas kring LTHs spetsar.  Nedan de områden som 

utskristalliserades i diskussionerna: 



 Tillhörigheten till LUs bredd (att LTH är del i ett bredduniversitet) 

 Den pedagogiska excellensen 

 ESS & Max IV 

 Jämställd, tolerant och internationell anda 

 Traditionsrikt studentliv, bra campus 

 Kopplingen till innovationssystemet och näringslivet 

3.Vad ska styrelsen arbeta med? 

I diskussionen kring vad styrelsen ska arbeta med framkom en stor bredd. Man kan konstatera att 

det finns många områden som känns relevanta, men att det ändå går att urskilja några distinkta 

teman. Nedan en sammanfattning av frågeställningar som grupperna kom fram till:  

Strategi 

 Övergripande mål i den strategiska planen 

 Uppföljning och utveckling av den strategiska planen 

 Etablera en bild av var vi är idag och var vi ska vara 2020 

 Förhållningssätt till LUs strategiska plan 

Ekonomi/resursanvändning 

 Bristande medel hotar även inom forskning (inte bara GU) 

 Budget, ekonomisk förståelse och framförhållning 

 Output: kvalitet och effektivitet 

 Resurseffektivitet (skapa incitament och förutsättningar för..) 

 LTH som organisation, dess funktionsduglighet och effektivitet 

Verksamhetsbalans Grundutbildning vs. forskning 

 Höja statusen för GU 

 Prioritera mellan GU och forskningen 

 Kvalitet i GU 

 Förbättra kopplingen mellan forskning och GU 

Andra viktiga frågor 

 Stora projekt som ESS och Max IV 

 Synlighet, visa förebilder 

 LTH och LU – underlätta och utveckla samarbetet 

 LTH i Sverige – samarbete, konkurrens 

 LTH i politiken - lobbying 

4.Hur ska styrelsen arbeta? 

I diskussionerna om hur styrelsen ska bedriva sitt arbete kom både konkreta önskemål om arbetet 

som sådant och dess innehåll upp. Nedan en lista och ett försök till gruppering av de synpunkter som 

framkom. 

Hur, med vilka medel ska styrelsen påverka? 

 Bryta ner de övergripande målen i inriktningsmål, mäta och följa upp 

 Använda kvantifierbara styrmedel, mäta och följa upp 



 Används den strategiska planen i organisationen? 

 Ställa tydliga krav på organisationen att vidta åtgärder när något inte fungerar/sköts  

 Utforma och driva igenom guidelines och policies 

Gränsdragningen mellan styrelse och den operativa ledningen 

 Styrelsens mandat vs. Rektor vs organisationen/ledningen, hur ser det ut? 

 Dra gränsen mellan strategiskt och operativt 

 Skapa transparens mot organisationen om styrelsens kompetens och arbete 

Mötesform 

 Skapa effektiv/snabb återkopplingsloop mellan organisationen och styrelsen 

 Mötesfrekvens, ses vi tillräckligt ofta? 

 Säkra kontinuitet mellan möten, hur? 

Mötesförberedelser/underlag 

 Hellre diskussionsunderlag än (alltför)färdigbakade beslutsunderlag 

 Ta upp frågor i tid, medan möjlighet finns att påverka  

 Styrelsen måste arbeta proaktivt 

 Lägg arbetsplan för att hinna med att utforma nästa strategiska plan 

 

 

Vid pennan, 

Eder Charlotta 

… fylld av tacksamhet och glädje över all klok och intressant input som framkom under 24 trevliga 

timmar!  



Arbetsgruppens sammansättning
Arbetsgruppens sammansättning (kategorier):

Vicerektor för forskning Erik Swietlicki, projektledare

Prefekter 2 st (Gerd Johansson, Sven Lidin)

LTH repr inom forskningsråd 1 st (Anders Rantzer)

Portalföreståndare 1 st (Håkan Hallberg)

FNO 1 st (Lars J Nilsson)

studierektorer FU 1 st (Anders Ahlberg)

Doktorandrepresentanter 1 st (Elinor Hallström )

tjänstemän 2 st (Camilla Hedberg, Sonja Meiby)

Sekreterare 1 st (Eva Rosengren)

Kommentar: Gruppen får inte blir för stor. Max ca ett dussin personer.
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Anställda i huvudkategori Lärare vid LTH, medborgarskap samt födelseland, LTH (Källa: Mångfaldsstatistik Lunds 
universitet reviderad 2014, SCB)
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Anställda lärare/forskare kvinnor och män LTH

2014
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Professor Institution Medellön
IMMUNTEKNOLOGI 73700
TEKNISK EKONOMI OCH 
LOGISTIK 68300
REGLERTEKNIK 66100
BIOMEDICINSK TEKNIK 66000
BYGG- OCH 
MILJÖTEKNOLOGI 65700
DATAVETENSKAP 64050
DESIGNVETENSKAPER 63050
LIVSMEDELSTEKNIK 62750
FYSIK 62650
MATEMATIKCENTRUM 62250
EIT 61900
KEMITEKNIK 61750
MASKINTEKNOLOGI 61400
ENERGIVETENSKAPER 60700
BYGGVETENSKAPER 60250
ARKITEKTUR OCH BYGGD 
MILJÖ 59450
KEMISKA INSTITUTIONEN 59400
TEKNIK OCH SAMHÄLLE 57650
LTH 63000
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Doktorandlöner, ingångslöner 2014  års nivå
Från 1 oktober 

1. Immunteknologi, Kemi 25100
2. Kemiteknik, Livsmedel, Biomed, Tekn o Samh 26300
3. Arkitektur, Fysik, Matte, Energiv., Design 27400
4. EIT, Maskin, Byggv., Bygg och miljö, 

Regler, Datav., Tekn ek och Log. 27900

Undantag: Relevant yrkeserfarenhet, dubbelexamen samt påtagliga rekyteringssvårigheter.

1 – 2 år upp till 1000

2 – 4 år upp till 2000

4 år upp till 4000
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Professor
INSTITUTION ANT.K MEDEL MEDEL.K MEDEL.M MEDIAN MED.K MED.M
IMMUNTEKNOLOGI 0 73 725 0 73 725 71 950 0 71 950
TEKNISK EKONOMI OCH LOGISTIK 1 68 350 70 700 61 200 68 700 70 700 67 300
REGLERTEKNIK 0 66 567 0 66 567 66 500 0 66 500
BYGG- OCH MILJÖTEKNOLOGI 2 64 742 62 300 65 230 64 650 62 300 65 800
MÄTTEKNIK OCH INDUSTRIELL 
ELEKTROTEKNIK 0 64 050 0 64 050 64 050 0 64 050
DATAVETENSKAP 1 63 400 63 700 64 389 63 000 63 700 62 300
ELEKTRO- OCH 
INFORMATIONSTEKNIK 1 63 800 60 000 64 038 62 800 60 000 63 550
DESIGNVETENSKAPER 3 63 820 63 700 63 871 62 600 62 600 62 600
LIVSMEDELSTEKNIK 4 62 260 61 950 63 500 62 500 61 200 63 500
MASKINTEKNOLOGI 2 63 100 62 450 63 533 62 400 62 450 57 800
MATEMATIKCENTRUM 1 62 792 61 900 62 867 61 900 61 900 61 550
BYGGVETENSKAPER 1 61 143 59 000 61 500 61 500 59 000 61 800
KEMITEKNIK 1 62 500 60 700 62 800 61 200 60 700 61 450
FYSIK 3 62 800 63 000 62 773 60 000 60 700 59 500
TEKNIK OCH SAMHÄLLE 2 60 350 58 650 61 200 59 750 58 650 59 750
ARKITEKTUR OCH BYGGD MILJÖ 2 59 329 60 800 58 740 58 900 60 800 58 900
ENERGIVETENSKAPER 0 60 142 0 60 142 58 200 0 58 200
KEMISKA INSTITUTIONEN 3 60 189 57 867 60 653 57 700 57 000 58 400



Doktorander Ämneskod Ämne Institution/avdelning

4 TEMAMFAT Aerosolteknik Ergonomi och aerosolteknologi

7 TEMAMF00 Arbetsmiljöteknik Ergonomi och aerosolteknologi

8 TEAAAF00 Arkitektur Arkitektur

3 TEKFKF05 Biofysikalisk kemi Biofysikalisk kemi

3 TEBMEF00 Biomedicinsk teknik Biomedicinsk teknik

16 TEKBTF00 Bioteknik Bioteknik

11 TEVBRF05 Brandteknik Avdelningen för brandteknik

11 TEABAF00 Byggande och arkitektur Inst för byggande och arkitektur

8 TEABAF01 Byggande och arkitektur Inst för byggvetenskaper

4 TEVBFF00 Byggnadsfysik Byggnadsfysik

1 TEABKF00 Byggnadskonstruktion Byggnadskonstruktionslära

7 TEVBMF00 Byggnadsmaterial Byggnadsmaterial

8 TEVSMF00 Byggnadsmekanik Byggnadsmekanik

21 TEEDAFDV Datavetenskap Datavetenskap (LTH)

8 TEEEMF00 Elektrisk mätteknik Biomedicinsk teknik

18 TEEITF00 Elektroteknik Inst för elektro- och informationsteknik

1 TEVFTF00 Fastighetsvetenskap Fastighetsvetenskap

95 TEFAFF00 Fysik Fysiska institutionen, LTH

17 TEMVKFFB Förbränningsmotorer Inst för energivetenskaper

10 TEMTTFFL Förpackningslogistik Förpackningslogistik

1 TEVGTF05 Geoteknik Inst för byggvetenskaper

11 TEFHLF00 Hållfasthetslära Hållfasthetslära

16 TEKIMF00 Immunteknologi Immunteknologi

3 TEIDEF01 Industridesign Industridesign

7 TEMIEF00 Industriell automation Industriell elektroteknik och automation

10 TEEIEF00 Industriell elektroteknik Industriell elektroteknik och automation

10 TEMIMF00 Industriell miljöekonomi Internationella miljöinstitutet

8 TEKNLF00 Industriell näringslära Industriell näringslära

3 TEIDEF02 Innovationsteknik Inst för designvetenskaper

5 TEABKFIK Installations- och klimatiseringslära Installationsteknik

17 TEKETF00 Kemiteknik Inst för kemiteknik

8 TEVBKF01 Konstruktionsteknik Konstruktionsteknik

6 TEMVKFKV Kraftverksteknik Inst för energivetenskaper

2 TEKLGFLH Livsmedelshygien Industriell näringslära

2 TEKNLFLK Livsmedelskemi Industriell näringslära

22 TEKLGF01 Livsmedelsteknologi Livsmedelsteknologi

3 TEMMEF00 Maskinelement Maskinelement

4 TEMMKF00 Maskinkonstruktion Maskinkonstruktion

15 TEFMAF00 Matematik Matematik (LTH)

4 TEFMSF00 Matematisk statistik Matematisk statistik (LTH)

3 TEFKMF01 Materialteknik Materialteknik

1 TEFMEF00 Mekanik Mekanik

12 TEMMTF00 Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner Industriell Produktion

5 TEFMIF00 Miljö- och energisystem Miljö- och energisystem

5 TEAAMF00 Miljöpsykologi Arkitektur

4 TEEDAFNA Numerisk analys Numerisk analys (LTH)

3 TEKOOF00 Oorganisk kemi Materialkemi

5 TEKOKF00 Organisk kemi Bioorganisk kemi

1 TEIDEF05 Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap Inst för designvetenskaper

4 TEKPOF00 Polymerteknologi Polymerteknologi

6 TEMIOFPE Produktionsekonomi Produktionsekonomi

6 TEETSF01 Programvarusystem Datavetenskap (LTH)

27 TEFRTF00 Reglerteknik Reglerteknik

4 TETNSF00 Rehabiliteringsteknik Certec

12 TEVBRF10 Risk och säkerhet Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet

10 TEMMVFST Strömningsteknik Inst för energivetenskaper

2 TEVTAF00 Teknisk akustik Teknisk akustik

9 TEVTGF00 Teknisk geologi Teknisk geologi

4 TEMTTFTL Teknisk logistik Teknisk logistik

13 TEKMBF00 Teknisk mikrobiologi Teknisk mikrobiologi

16 TEVVRF00 Teknisk vattenresurslära Teknisk vattenresurslära

7 TEKBKF00 Tillämpad biokemi Tillämpad biokemi

3 TEVTTF02 Trafik och väg Trafik och väg

7 TEVVAF00 Vattenförsörjnings- och avloppsteknik Inst för kemiteknik

9 TEMMVF00 Värmeöverföring Inst för energivetenskaper



                        
   
 
 
 
 
 

 
Styre l sen 

Beatr ice  Nordlöf  
 

ANMÄLNINGSLISTA 
 
2015-05-13 
 
 
 

 

 
 
 
 
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 
2014-12-08 F 2014/441 Fördelning av medel till forskningsportalerna 2015. 

 U 2014/849 LTH gemensamma kurser fr.o.m. ht 2015. 

 STUD 2014/4641 Behörighetskrav, urvalskriterier och platsfördelning 
för antagning till senare del av program vid LTH. 

 SAMV 2014/458 Utseende av ny ledamot i Stiftelsen IMIT 2015. 

2014-12-15 U 2014/886 Anhållan om betygsskala UV. 

 LTH 2013/1465 Lokala föreskrifter om utbildning på forskarnivå vid 
Lunds Tekniska Högskola. 

 LTH 2013/1447 Föreskrifter om individuella studieplaner inom 
utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska 
Högskola. 

 LTH 2013/1463 Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning p  
forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola. 

 STYR 2014/678 Fastställande av riktlinjer för doktorander och 
handledare avseende konflikthantering samt byte av 
handledare. 

 U 2014/717 Revidering av allmänna studieplaner. 

 STYR 2014/1234 Riktlinjer för betygsombudsmän vid LTH. 

 STYR 2014/1235 Utseende av betygsombudsmän vid LTH 2015-
2017. 

 STYR 2014/1248 Tilläggsbeslut till beslut om styrelse för nationellt 
Renoveringscentrum för bebyggelse, RC. 

2015-01-20 STYR 2015/47 Beslut om att utse ledamöter till styrelsen för det 
strategiska forskningsområdet IT och mobil 
kommunikation, inkl. framtida lösningar för 
kommunikation och ledningssystem (eLLIIT). 
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2015-02-03 STYR 2015/135 Beslut om översyn av utbildningsorganisationen vid 
LTH. 

 U 2015/xxx Beslut gällande allmänna studieplaner för utbildning 
på forskarnivå (flera). 

 V 2015/110 LTHs yttrande över internremiss Nationell 
utvärdering av forskarutbildning. 

2015-02-10 STUD 2015/xxx Förändringar av examinationsformer i pågående kurs 
(jfr STUD 2014/3317). 

 STYR 2015/168 Beslut om att utse ledamöter till styrelse för det 
strategiska forskningsområdet E-vetenskap för 2015. 

2015-03-10 STUD 2015/1047 Beslut angående ansökan om dispens från 
grundläggande behörighet vid antagning av xx som 
doktorand i Arbetsmiljöteknik. 

 STUD 2015/1199 Beslut gällande byte av forskarutbildningsämne. 

2015-03-24 U 2015/81 Beslut gällande allmänna studieplaner för utbildning 
på forskarnivå. 

2015-03-31 STYR 2015/319 Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska 
Högskola. 

2015-04-07 U 2015/122 Bestämmelser om examensarbeten för konstnärlig 
masterexamen i design. 

 U 2015/137 Bestämmelser om examensarbeten för 
civilingenjörsutbildningar. 

 U 2015/138 Bestämmelser om examensarbeten för 
masterutbildningar i teknik. 

 V 2015/xxx Ingvar Kamprad Scholarship 2015. 

 STUD 2015/1454 
STUD 2015/1450 

Beslut angående byte av forskarutbildningsämne. 

 STYR 2015/323 Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning 
på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola. 

 STYR 2015/321 Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt 
om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds 
Tekniska Högskola. 

2015-04-14 SAMV 2015/46 Överenskommelse om samverkan mellan Lunds 
Tekniska Högskola LTH och Teknologkåren vid 
Lunds Tekniska Högskola TLTH, 2015. 

2015-04-21 V 2015/3 Fördelning av rese- och forskningsbidrag vid Lunds 
Tekniska Högskola vårterminen 2015. 

 STUD 2015/1771 Byte av forskarutbildningsämne. 

2015-04-28 U 2015/161 LTHs yttrande över interremiss Kvalitetssäkring av 
högre utbildning. 

 U 2015/146 Beslut gällande allmänna studieplaner för utbildning 
på forskarnivå. 

 STYR 2015/236 Behörighets- och examenskrav för 
civilingenjörsutbildning i riskhantering. 
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 STYR 2015/192 Behörighet, urval och rangordning till utbytesstudier 
vid LTH. 

 STYR 2015/xxx Överenskommelse mellan Universitetets särskilda 
verksamheter (USV) och LTH avseende 
läraranställningar, befordringar, antagning av 
oavlönad docent samt omreglering av anställning. 
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LTH Budget 2015/prognos 1

Förändrade förutsättningar sedan budget:
• Ny prislista undervisningslokaler
• Ändrad redovisning av hyreskostnad/intäkt av undervisningslokaler LTH gem
• 2015 års kvalitetsmedel +7,5 mnkr
• Stöd till Campus Helsingborg +5 mnkr 

Budget 2015/prognos 1

Utbildning Utf 2014 Bud 2015 Prognos 1 2015 Diff budg - prog 
Intäkt 560 700 530 897 546 837 15 939
Kostnad -573 537 -556 918 -571 078 -14 160
Resultat -12 837 -26 021 -24 241 1 779

Forskning
Intäkt 1 201 827 1 133 031 1 146 460 13 428
Kostnad -1 182 723 -1 148 377 -1 160 524 -12 148
Resultat 19 104 -15 345 -14 065 1 280

Totalt
Intäkt 1 762 527 1 663 928 1 693 297 29 367
Kostnad -1 756 260 -1 705 295 -1 731 602 -26 308
Resultat 6 267 -41 366 -38 306 3 059



Bokslut 2015-03-31
Budget jan-mars 

2015
Utfall jan-mars 

2015
Diff budget-utfall 

tkr Diff %
Utbildning
Intäkter 132 672 139 232 6 560 4,9%
Kostnader -139 537 -140 925 -1 388 -1,0%
Resultat -6 865 -1 693 5 172

Forskning
Intäkter 281 158 333 525 52 367 18,6%
Kostnader -291 389 -291 699 -310 -0,1%
Resultat -10 231 41 826 52 057

Totalt -17 096 40 133 57 229

Semesterkostnad 0 -22 620 -22 620

Redovisat resultat -17 096 17 513 34 609



Utbildning avvikelser mot budget kv1 (mnkr)
(intäkter +6,6 mnkr, kostnader – 1,4 mnkr)

• Intäkter:
– Bokningsbara lokaler +4 
– Kvalitetsmedel +1,9
– Retroaktiv ersättning från andra fakulteter +0,7

• Kostnader:
– Bokningsbara lokaler -7,8
– Personalkostnader +4,7 
– Driftskostnader +1,5
– Avskrivningar +0,3



Forskning avvikelser mot budget kv1 (mnkr)
(intäkter +52,4 mnkr, kostnader -0,3 mnkr)

• Intäkter:
– Transfereringar +6,4
– Ofördelat centrumbildningar +15,9
– Ytterligare tilldelning LU +7,4
– Ianspråktagande externa medel +8
– Resultatförda externa projekt +14,7

• Kostnader:
– Transfereringar -6,4
– Personal +2,3 (varav Näringslära +1,7)
– Bokningsbara lokaler +2,9
– Driftskostnader +2,8
– Avskrivningar -1,8



Myndighetskapitalets utveckling
2011-2015

IB 2011 IB 2012 IB 2013 IB 2014 IB 2015
Resultat kv 

1 - 2015

Utbildning 80 460 46 186 11 914 263 -12 574 -1 693 

Forskning 186 920 225 993 258 580 270 949 289 932 41 827

Totalt 267 380 272 178 270 494 271 211 277 358 40 134





  2015-04-24 
  
 
 

LTHs kansli 
Susanne Håkansson 
Ekonomichef 

 
 
 

 
 

Kommentarer till LTHs kvartalsbokslut 2015-03-31 
 
 

Sammanfattning 
 

 
• LTHs totala intäkter (inklusive periodiseringar och samfinansiering) uppgår vid 
kvartalsbokslutet 2015-03-31 till ca 472,8 mnkr, varav knappt 30 % avser 
utbildningsverksamheten, ca 24 % är statligt finansierad forskning och forskarutbildning 
och de återstående 46 % avser externfinansierad forskning. 
 
• LTH redovisar ett överskott med 17,5 mnkr vilket utgörs av ett underskott inom 
utbildningen med 9,4 mnkr medan forskning/forskarutbildning visar ett överskott med 26,9 
mnkr. 

 
• Antalet anställda har minskat från 1 458 heltidsekvivalenter (mars 2014) till 1430, 
delvis på grund av den ändrade organisatoriska tillhörigheten av Näringslära. 
 

Budget jan-
mars 2015

Utfall jan-
mars 2015

Diff budget-
utfall tkr Diff %

Utbildning
Intäkter 132 672 139 232 6 560 4,9%
Kostnader -139 537 -148 639 -9 102 -6,5%
Resultat -6 865 -9 407 -2 542 

Forskning
Intäkter 281 158 333 525 52 367 18,6%
Kostnader -291 389 -306 605 -15 216 -5,2%
Resultat -10 231 26 920 37 151

Totalt -17 096 17 513 34 609  
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Utbildning 
 

Sammantaget visar utbildningsverksamheten ett underskott med -9 400 tkr. Att fakulteten 
redovisar ett större underskott än budgeterat beror uteslutande på att den löpande 
semesterkostnaden inom utbildningsverksamheten för närvarande uppgår till -7 714 tkr. 

 
Intäkter: 
Budget/utfall 
De redovisade intäkterna överstiger budget med ca +6 600 tkr.  Intäktsökningen beror 
bland annat på att en fjärdedel (1 880 tkr) av årets obudgeterade nationella 
kvalitetsmedel, som uppgår till totalt 7 522 tkr, inkommit. Kvalitetsmedlen antas förbrukas 
under innevarande år med ett oförändrat resultat som följd. 
+730 tkr av ökningen kommer sig av att LTH erhållit retroaktiv ersättning från andra 
fakulteter för verksamhet som bedrevs under 2014 medan +3 980 tkr beror på förändrad 
redovisning av intäkter (och kostnader) för bokningsbara undervisningslokaler. Den 
förändrade redovisningen av dessa intäkter (och kostnader) innebär att lokaler som 
historiskt betraktats och redovisats som gemensam stödverksamhet (verksamhetsgren 
91) nu redovisas som kärnverksamhet på verksamhetsgren 11. Den ändrade 
redovisningen påverkar endast fördelningen av intäkter och kostnader mellan forskning 
och utbildning, inte intäkten eller kostnaden totalt.   
 
 
Kostnader: 
Budget/utfall 
Kostnaderna inom utbildning är ca 6,5 %, eller 9 100 tkr, högre än budget.  
Den löpande semesterkostnaden, som i första kvartalet uppgår till -7 700 tkr, utgör en stor 
del av avvikelsen mot budget. Personalkostnaderna i övrigt är i första kvartalet ca 4 700 
tkr lägre än budget till främst då dessa är ojämnt fördelade över året. Fakulteteten 
finansierar också personal med forskningsmedel i stigande omfattning. 
Lokalhyran för gemensamma bokningsbara undervisningslokaler som belastar 
utbildningsverksamheten överstiger budget med – 7 800 tkr både till följd av den 
förändrade redovisningen och den nya prislistan från LU byggnad.  
Efter första kvartalet är drift- och avskrivningskostnaderna sammanlagt 1 800 tkr lägre än 
budgeterat vilket uppges bero på att dessa är ojämnt fördelade under året och inte en 
reell besparing.  
 
 
Intäkter: 
Budget/prognos 
De prognostiserade intäkterna överstiger budget med ca +16 000 tkr.  
Prognosen har justerats med +3 200 då nya externa bidrag till Vattenhallen beviljats från 
Sparbanken samt Kommun och landsting. 
Prognosen har justerats med +7 500 för helårseffekten av de internationella 
kvalitetsmedlen medan justeringen för den ändrade redovisningen av intäkter för 
bokningsbara undervisningslokaler uppgår till +6 300 tkr. Den retroaktiva ersättningen från 
andra fakulteter innebär en ökning av intäkterna med ca +1 000 tkr. Näringslära som 
tidigare ingick i institutionen för Livsmedelsteknik flyttar under året till USV varvid en del 
av grundutbildningsanslaget sannolikt medföljer och prognosen är därför justerad med – 2 
000 tkr.  
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Kostnader: 
Budget/prognos 
De prognostiserade kostnaderna överstiger budget med ca -14 200 tkr varav -7 500 tkr 
avser förbrukningen av årets nationella kvalitetsmedel som, då inga beslut om satsningar 
finns ännu, prognostiseras som generella driftskostnader. 
 
För Vattenhallen, som förväntas erhålla 3 200 tkr nya externa bidrag under 2015, är 
driftskostnaderna justerade -3 100 tkr i prognosen för genomförandet av dessa 
externfinansierade projekt.  
 
Prognosen för lokalkostnaderna överstiger budget med -9 900 tkr varav -6 300 tkr avser 
den förändrade redovisningen av undervisningslokalerna medan – 3 600 tkr utgörs av den 
förväntade hyresökningen sedan den nya prislistan för bokningsbara lokaler infördes. 
 
Årets personalkostnader inom utbildningsverksamheten förväntas minska med 7 600 tkr i 
förhållande till budget. Ca 1 000 tkr av minskningen beror på den organisatoriska flytten 
av Näringslära till USV som innebär att 19 anställda (främst finansierade med 
forskningsmedel) ändrar fakultetstillhörighet. Resterande prognosjustering beror på att 
fakulteten i större utsträckning finansierar personal med forskningsmedel istället för med 
gemensamma medel eller anslaget för grundutbildning. Justeringen på 6 600 tkr innebär 
således inte att de totala kostnaderna har minskat utan att personalkostnaderna 
omfördelats mellan utbildning och forskning.   
 
Det sammanlagda ingående myndighetskapitalet inom utbildningsverksamheten vid LTH 
uppgår till ca – 12,6 mnkr. 
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Forskning 
 
Det sammantagna resultatet för forskningsverksamheten uppgår för första kvartalet till ett 
överskott på 26,9 mnkr.   
Utvecklingen av periodiserade externa medel bedöms som något oroväckande. Flera av 
LTHs institutioner rapporterar att det är allt svårare att säkra extern finansiering och i mars 
2015 redovisades 420 mnkr bidrag som oförbrukade, en minskning med ca 25,5 mnkr 
jämfört med samma period föregående år. Sedan mars 2012 har oförbrukade bidrag 
minskat med ca 27 %. Som jämförelse kan nämnas att de årliga kostnaderna för 
forskningsverksamheten vid LTH uppgår till strax under 1 200 mnkr. 
 

 
Intäkter: 
Budget/utfall 
Intäkterna vid kvartalsbokslutet översteg budget med ca 52,4 mnkr eller 18,6 %. 
 
Varje år bedrivs externfinansierade samarbetsprojekt mellan LTH och andra externa 
parter, främst andra lärosäten. I de fall de LTH är huvudmottagare av bidraget men 
externa parterna är inkluderade i ansökan och inskrivna i avtalet, redovisas inte den andel 
av inkomsten som ska vidareförmedlas till externa parter, i LTHs resultat. Dessa medel 
redovisas istället som transfereringar, dvs. både som en intäkt och kostnad. I första 
kvartalet har LTH, som projektledare, erhållit +6 400 tkr mer i medel för transferering än 
budgeterat. De största finansiärerna av samarbetsprojekt hittills 2015 är Vetenskapsrådet, 
Energimyndigheten och Formas. 
 
+ 15 900 tkr av avvikelsen mot budget beror på att Centrumbildningar såsom Lunarc, 
Create Health och Nanometerkonsortiet (som inte budgeterar sina inkomster då dessa 
ska vidareförmedlas) redovisar inkomster som ännu inte är fördelade. 
 
Ytterligare tilldelningar såsom medfinansiering av särskilda projekt och bidrag till LTHs 
institutioner, direkt från Lunds Universitet, är ofta sparsamt tilltagna i budget och prognos. 
Ytterligare tilldelningar, i den mån de är budgeterade, förväntas dessutom erhållas i lika 
andelar jämnt fördelat under året medan en del bidrag betalas ut som ett engångsbelopp 
varvid hela årets finansiering erhålls i en period och resultatförs vid nästkommande 
bokslut. Vid kvartalsbokslutet 2015-03-31 hade LTH mottagit + 7 330 tkr mer i ytterligare 
tilldelning från LU än budgeterat för samma period. Då (med undantag för bidraget till 
BMT för Masspektrometriutrustning) ingen justering gjorts på institutionsnivå i prognos 1 
antas avvikelsen främst bero på tidpunkten för inbetalning. 

 
Ca + 8 000 tkr av avvikelsen gentemot budget på intäktssidan förefaller vara 
ianspråktagande av externa medel för att delvis täcka den löpande semesterkostnaden 
som i första kvartalet uppgår till -14 900 tkr. Semesterlönekostnaden i första kvartalet är 
fördelad med ca -8 000 tkr för externfinansierad forskningsverksamhet och  -6 900 tkr för 
verksamhet finansierad med fakultetsanslaget. 

 
Resterande intäktsökning på +14 700 tkr avser tidigare periodiserade, nu resultatförda 
externa forskningsintäkter (varav +8 600 tkr förefaller vara oförbrukade efter första 
kvartalet). 
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Kostnader: 
Budget/utfall 
De sammantagna kostnaderna för LTHs forskningsverksamhet var i kvartalsbokslutet  
ca 15 100 tkr eller 5,2 % högre än budgeterat.  
 
De redovisade personalkostnaderna, som inkluderar löpande semesterkostnad, är för 
första kvartalet ca -12 600 tkr högre än budgeterat 
Den löpande semesterlönekostnaden, som inte budgeteras, utgör -14 900 tkr av 
avvikelsen medan den organisatoriska flytten av Näringslära till USV innebär en 
personalkostnadsbesparing med ca 1 700 tkr i första kvartalet. 
 
Vissa institutioner rapporterar nya anställningar och förlängningar medan andra redogör 
för försenade rekryteringar eller förändrad finansiering av befintlig personal. Den 
ekonomiska nettoeffekten av dessa personalförändringar innebär en tillfällig 
kostnadsminskning jämfört med budget på + 600 tkr. 
 
Lokalkostnaderna är ca 2 900 tkr lägre än budgeterat varav ca 2 100 utgörs av den 
förändrade finansieringen av gemensamma utbildningslokaler. Resterande avvikelse mot 
budget beror på att nyttjandet av bokningsbara lokaler är ojämnt fördelat över året. 
 
Driftskostnaderna är ca 2 800 tkr lägre än budget i första kvartalet beroende på ojämn 
fördelning av dessa under året. Upplupna leverantörsskulder avseende driftskostnader vid 
LTH gemensamt uppgår till ca 2 700 tkr. 
 
Avskrivningskostnaderna för årets första tre månader ca -1 800 tkr högre än budget varav  
-1 600 utgörs av nya investeringar hänförliga till Fysik medan ca - 200 tkr avser 
Masspektrometern nyligen införskaffad vid institutionen för Biomedicinsk teknik då bidrag 
för utrustningen beviljats. 

 
 

Intäkter: 
Budget/prognos 
Enligt prognos 1 förväntas intäkterna för året öka med ca +13 400 tkr i förhållande till 
budget.  
 
Mer än hälften av ökningen, eller ca + 8 000 tkr, avser inkomster för samarbetsprojekt 
som ska transfereras till andra externa parter. 
 
+ 4 100 tkr av prognosjusteringen i förhållande till budget avser dels intäkter för nya 
externa projekt men också i viss mån helårseffekten av resultatförda periodiseringar i 
första kvartalet. Det är sannolikt att prognos 1 inte reflekterar den fulla helårseffekten av 
resultatförda överskott.   
 
Den återstående prognostiserade intäktsökningen på ca +1300 tkr avser den, vid 
budgettillfället okända, ytterligare tilldelningen till Biomedicinsk teknik avseende 
Masspektrometriutrustning. 

 
 

Kostnader: 
Budget/prognos 
Prognos 1 visar en sammantagen förväntad kostnadsökning på 12 000 tkr jämfört med 
budget varav – 7 900 tkr avser medel för transferering till andra externa parter. 
 

 Postadress: LTHs Kansli, Box 118, 221 00 Lund  Besöksadress: Kårhuset, Sölvegatan 22E, Lund   
växel 046-222 00 00  Telefax 046-222 45 31 



Avskrivningskostnaderna förväntas öka med -3 300 tkr i förhållande till budget. Det är 
främst helårseffekten av avskrivningarna på de nya investeringarna vid Fysik och 
Institutionen för Biomedicinsk teknik som, med en ökning på 3400 tkr, utgör avvikelsen 
mot budget.  
 
Den organisatoriska flytten av Näringslära till USV förväntas innebära minskade 
avskrivningskostnader vid institutionen för Livsmedelsteknik med ca 300 tkr jämfört med 
budget.  
 
Driftskostnaderna vid fakulteten förväntas öka med ca 1700 tkr i förhållande till budget. 
Ökningen härrör från de institutioner som rapporterar nya externa bidrag och ökningen är 
direkt kopplad till nya externfinansierade projekt. 
 
 
 
Det sammanlagda ingående myndighetskapitalet inom forskningsverksamheten vid LTH 
uppgår till ca 290 mnkr. 
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Ny organisation - Grundutbildning
Arbetsgrupp
Annika Mårtensson prorektor
Carin Andersson UNO
Fredrik Nilsson prefekt
Daniel Sjöberg prefekt
Mattias Alveteg prefekt
Anders Heyden programledare
Klas Ernald Borges programledare 
Elisabeth Nilsson studierektor
Alexander Pieta Theofanous TLTH
Filippa de Laval TLTH
Torgny Roxå pedagogisk konsult
Christina Åkerman kvalitetssamordnare
Bodil Ryderheim avdelningschef programservice
Katharina Köhler projektsamordnare



• Följande bilder beskriver huvuddragen i den nya 
organisationen. 

• Detaljbeskrivningar för uppdragen bearbetas för 
närvarande.



Mål för gruppens arbete 

• Organisation som stödjer utbildningarna. Tydliga 
beslutsvägar och mandat. Kvalitetsfrågor och 
pedagogiska idéer måste inkluderas i organisationens 
uppbyggnad.



Förutsättningar 

• Inte diskutera programutbud, programstrukturer

• Organisationen ska hantera alla befintliga program 
liksom vara berett för förändringar i programutbudet



Styrkor – nuvarande organisation

• Matrisorganisationen, dvs. programmens oberoende från 
institutionerna

• Programstrukturens möjligheter att ha överblick och inflytande 
över icke-ämnesmässiga mål i utbildningen.

• Programmens helhetssyn – syns t.ex. vid utvärderingar (jfr 
HSV/UKÄ)

• Centralt placerad utbildningsorganisation och dess möjligheter till 
kartläggning av strukturella förändringar i omvärlden

• En stark pedagogisk enhet i form av Genombrottet
• Engagerade individer (inte nödvändigtvis pga organisationen)
• Det finns ett tydligt studentinflytande
• Trög organisation (i den meningen att det blir svårt att fatta 

förhastade beslut)



Svagheter – nuvarande organisation

• Ingen tydlig uppdelning av myndighetsutövning och strategiska planer – generell 
otydlighet

• Bristen på omvärldsanalys med kvalité

• Brist på kommunikationsplattformar

• Resurskrävande

• Vid tillfällen bristande transparens i beslutsprocessen – vad skickas på remiss och till 
vem?

• Kvalitetsarbete hämmas av avsaknad av ekonomistyrningssystem.

• Organisationen för och hantering av infrastrukturfrågor.

• Varierande arbetssätt för rutinarbete, för lite stöd i dokumenthanteringssystem och 
arbetsbeskrivningar.

• Trög organisation (i den meningen att det blir svårt att fatta snabba nödvändiga beslut)



Nyheter
• Målbeskrivning för utbildning vid LTH
• Två beslutsnivåer: ledningsgrupp och programledning
• Beskrivning av processerna för utbildning i ett 

helhetsperspektiv
• Kvalitetsmål formuleras och strategiska beslut fattas för 

kort- respektive långsiktigt arbete
• Tydliggöra avtal/överenskommelser mellan institutioner 

och program samt ledningsgrupp 
• Mer utbildning av organisationen



Utbildning vid LTH

LTH utbildar arkitekter, designers och ingenjörer som ska 
vara med och leda utvecklingen av framtidens samhälle



Mål att arbeta med för 
organisationen
• Verkligheten ska vara en tydlig del av utbildningen, genom att 

introducera praktiska fall under utbildningens gång ska studenterna få 
en tydlig bild av hur verklighet och modell kopplar, hur antaganden och 
avgränsningar påverkar lösningen av ett problem. 

• Gemensamma kvalitetsmål för LTHs utbildningar ska finnas.
• Kontinuerlig utveckling av programmen ska ske.
• Progressionen måste framträda tydligare både för studenter och lärare. 

Avser alla delar inte bara mer komplexa problemlösningar utan även 
språk, presentation, introduktion av realistiska problem.

• Det ska finnas en gemensam bild av utbildningsprocessen hos alla som 
bidrar till processen.



Beskrivning av varje steg i 
utbildningsprocessen

Genomföra 
studentrekryterin

g
Antagning Kursval och 

registrering Genomföra utbildning
Utvärdera och 

följa upp 
utbildning

Utbytesstudier

Utveckla 
utbildningsutbud

Planera 
genomförandet av 

utbildning

Utfärda 
examensbevis

1 2

6

89

53 74



Ledningsgrupp GU   
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Institution C

LTHs styrelse
Rektor

Presidium



Ledningsgrupp GU

• Prorektor (vicerektor med ansvar för GU)
• Områdesansvariga (med speciellt ansvar för ett antal 

program)
• Studenter
• Tjänstemän – kanslifunktion med övergripande ansvar 

för GU, kvalitetssamordnare, ekonom
• Pedagogisk konsult



Ledningsgrupp GU
Ansvar för kvalitet, utveckling, utvärdering- och ekonomi 
för GU. 
Formulera strategiska mål och definiera kvalitetsmål för 
utbildningen. 
• Uppdrag från LTHs styrelse och rektor
• Redovisning för LTHs styrelse
• Dialog med institutionsföreträdare 



Programledning
Programledare, masterföreståndare, studenter, tjänstemän
Programledningen ansvarar för utbildningsprogrammens kvalitet genom 
att driva och följa upp ett kontinuerligt förbättringsarbete mot 
definierade kvalitetsmål. 
PLG ska
• beställa kurser, utforma utbildningsplaner 
• arbeta fram underlag för avtal med institutioner med syfte att höja 

kvaliteten och ingå dessa avtal med institutionerna 
• arbeta med att följa upp hur väl kvalitetsmål möts på såväl kurs- som 

programnivå samt att rapportera till ledningsgrupp för GU
• ansvara för att programutvärderingar sker och att resultaten återförs till 

ledningsgrupp och institutioner
• medverka i strategiska programöverskridande utvecklingsdiskussioner 

koordinerade av OA



Programledningsråd

Programledning, lärare och representanter för näringsliv 
och samhälle.
Informationsöverförande mellan program och omgivning
Kan ges speciella uppdrag



Institution

• Institutionerna har ansvar för grundutbildningens 
genomförande på kursnivå och för att upprätthålla 
kompetensförsörjningen avseende forskning och pedagogik. 

• Övergripande kommunikation mellan institution och 
ledningsgrupp och program sker lämpligen genom 
prefekt/studierektor eller motsvarande. 

• Kursutbud vid institution fastställs av programledning efter 
dialog och överenskommelse mellan institution och 
programledning. Kurser kan skapas på initiativ av institution 
och/eller på förslag från programledning eller ledningsgrupp 
GU. 



Plattformar för samverkan
Komplex organisation med 24 st. 3-5-åriga program, 13 masterprogram samt 4 
kortare program.
Krav på plattformar för samverkan för att minimera dubbelarbete och underlätta 
kommunikation exempelvis vid planering av kursutbud och programupplägg.
Dessa bör ordnas av områdesansvariga gemensamt eller enskilt per område 
beroende på frågeställningar som ska diskuteras. 
Plattformarna ska vara aktiva när det ges uppdrag från ledningsgruppen om 
genomförande av exempelvis analyser av progression inom programmen. 
Plattformar ska finnas för studierektorer för kommunikation inom denna grupp.
Plattformar för grupperingar av programledare med ansvar för program med 
samma examensfordringar exempelvis masterprogram, civilingenjörsprogram 
respektive högskoleingenjörsprogram mm, där frågeställningar specifika för 
programmen kan diskuteras.
Dessa plattformar har ledningsgruppen ansvar för att de skapas och för att de får 
uppdrag att arbeta gemensamt med.



Uppdragen

• Utseende genom att uppdragen utannonseras inom 
organisationen (personalavdelningen engagerad)

• Mandatperiod 3+3 år

• Områdesansvariga
• Programledare
• Masterföreståndare (utses på annat sätt)



Information och utbildning

• Strukturera informationsmöten för programledningar 
och institutionsföreträdare (prefekter/studierektorer)

• Förslag: 1-2 gånger per termin utbildning om någon av 
processerna (antagning, tillgodoräknande …..)



Frågeställningar som kvarstår

• Detaljbeskriva handläggning av olika typärenden
• Beskriva processerna enligt processbilden samt utse  

processansvariga för de olika processerna

• Programstruktur och programutbud måste ingå i 
uppdraget för den nya organisationen

• ……………………



Dimensionering av 
program

LTH hösten 2015



Antagning 
2014

Antagning 
2015

sökande i 1:a hand 
2015

Arkitektutbildning 60 429

Brandingenjörsutbildning 49 159

Civilingenjörsutbildning i bioteknik 58 112
Civilingenjörsutbildning i datateknik 112 229
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 58 97
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 83 92
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 101 602
Civilingenjörsutbildning i informations- och 
kommunikationsteknik 44 57
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54 67
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 54 67
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 101 151
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 129 196
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 30 97
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40 62
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 85 159
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 35 71
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 55 73
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 40 89
Summa civilingenjör 1079



Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 25 17
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 25 28
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 65 102
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 46 69
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automation 32 40
Summa högskoleingenjör 193

Konstnärlig kandidatutbildning i industridesign 30 105

Konstnärlig masterutbildning i industridesign 30 32
Masterutbildning i bioteknik 20 16
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning 30 29
Masterutbildning i arkitektur 20 42
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 30 37
Masterutbildning i system på chips 30 26
Masterutbildning i trådlös kommunikation 30 47
Masterutbildning i vattenresurshantering 20 19
Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader 30 44
Masterutbildning i Katastrofriskhantering och klimatanpassning 31
Masterutbildning i Logistik och styrning av försörjningskedjor 24
Summa masterutbildning 240 347

Tekniskt basår 32 251
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 0 76

Totalsumma 1683



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 118, 221 00 LUND  Besöksadress John Ericssonsväg 3  Telefon  046-222 71 99  Fax E-post camilla.hedberg@kansli.lth.se  
Webbadress www.lth.se 
 

LTH:s  kans l i  
Cami l la  Hedberg,  chef  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nedläggning av forskarutbildningsämne 
Två skrivelser har inkommit gällande nedläggning av forskarutbildningsämne. 
 
Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) har inkommit med skrivelse 
gällande nedläggning av forskarutbildningsämne Datorsystemteknik, TEEITFDS. 
Institutionen har tidigare, 1 mars 2013, anhållit om nedläggning av ett antal mindre 
forskarutbildningsämne till förmån för ett samlat ämne i Elektroteknik.  Vid detta 
tillfälle missades anhållan om nedläggning av Datorsystemteknik. Inga aktiva 
doktorander finns kvar i ämnet utan är registrerade med avbrott. Idag sker all 
nyantagning till forskarutbildningsämnet i Elektroteknik. 
 
Kemiska institutionen har inkommit med skrivelse gällande nedläggning av 
forskarutbildningsämnet Teknisk analytisk kemi, TEKAKF00 eftersom ämnet har 
varit inaktivt under en följd av år och ingen nyantagning planeras i ämnet. Inga 
aktiva doktorander finns kvar i ämnet. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Fakultetsstyrelsen föreslås besluta om  

• nedläggning av forskarutbildningsämnet i Datorsystemteknik 
• nedläggning av forskarutbildningsämnet i Teknisk analytisk kemi 
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