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1 LTH 2011 

 

Jubileum 

Under 2011 blir LTH 50 år. Hela året blir ett jubileumsår då inte bara årsda-

gen firas utan också en extra synlighet skapas. Jubileet har förberetts under 

året och många events är planerade och kommuniceras på många olika sätt. 

 

Ny strategisk plan från 2012 

Under 2010 har stor möda lagts på att ta fram förutsättningar för den nya stra-

tegiska planen som skall gälla från och med 2012. Frågeställningar som rör 

forskning, utbildning, anställningsordning, kommunikation, etc. har diskute-

rats i nämnder och på institutioner.  

 

Eftersom LTH är en del av Lunds universitet lägger LU:s strategiska plan 

grunden för verksamheten. Denna formuleras bl.a. i följande: 

 

 Kvalitetssäkring 

 Gränsöverskridande verksamhet 

 Internationalisering  

 Ledarskap – lärarskap – medarbetarskap   

 

På LTH har aktiviteter inom dessa fyra områden varit centrala för mycket av 

verksamheten.  

 

Ett integrerat kvalitetssystem för grundutbildningen har utvecklats som 

sträcker sig från individuella kursvärderingar enligt CEQ-modell till program- 

och utbildningsnämndsutvärderingar och slutligen till SLTH som kan avgöra 

huruvida kvalitetsmålen uppnås i relation till den strategiska planen. Ambi-

tionen är att utveckla ett integrerat kvalitetssystem även för forskarutbild-

ningen vilket påbörjas under 2011. Förutom institutionerna kommer forsk-

ningsnämnder och beredningar att ha stort inflytande på denna process. Under 

året kommer hela organisationen att engageras i kvalitetsprojekt med syftet 

att utveckla och förankra processer som rör utbildning på grundnivå, avance-

rad nivå och forskarnivå samt ny anställnings- och befordringsordning. 

 

Några av LTH:s främsta forskningsområden har uppstått i gränslandet mellan 

olika discipliner och områden. Detta har bl.a. lett till att en ny civilingenjörs-

utbildning i Medicin och Teknik startar hösten 2011. 

 

LTH är en av de mest framgångsrika fakulteterna när det gäller internationa-

lisering med många aktiva nätverk. Just nu pågår uppbyggnaden av kontakter 

med Sydkorea, Japan, USA och Sydamerika. Här har LTH stor nytta inte bara 

av sina egna forskningskontakter utan också det faktum att Lunds universitet 

rankas bland de hundra främsta i världen. Ett gott exempel på lyckosamt in-

ternationaliseringsarbete är de forsknings- och studentutbyten LTH har med 

Zhejiang-universitetet i Hangzhou som är rankat bland de tre främsta i Kina. 

Här har LTH samarbete genom tre forskningscentra inom fotonik, laserdia-
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gnostik samt innovation och entreprenörskap. Därutöver har LTH en s.k. Ki-

nainriktning för elektro- och datateknikprogrammen där cirka 30 studenter 

vistas i Kina ett halvår under sin utbildning. En hämsko för det internationella 

samarbetet för universiteten i Sverige och för Sverige som nation är den av-

giftsbeläggning som införts för utomeuropeiska studenter. Olika sätt att skapa 

stipendiefonder diskuteras inom ramen för Lunds universitet. 

 

När det gäller satsning på ledarutveckling, pedagogisk utveckling av lärare 

och deras undervisning har LTH utvecklat en förebild för många universitet 

både nationellt och internationellt. Redan för tio år sedan inrättades en peda-

gogisk akademi i vilken lärare som ägnat mycket arbete inom pedagogisk 

utveckling kan delta. Begreppet Excellent Teaching Practitioner (ETP) inför-

des som en parallellitet till docenten som skapat sina meriter inom forskning-

en. För docent och ETP gäller samma förutsättningar när det gäller ekono-

misk stimulans för institution och individ. Den högskolepedagogiska verk-

samheten kommer att fortsätta och har redan utvecklats till att omfatta även 

forskarutbildning. Diskussioner pågår om hur ingenjörsdidaktik skall kunna 

integreras i verksamheten eventuellt kopplad till den verksamhet som bedrivs 

i Helsingborg. Det sker en målmedveten satsning på yngre lovande forskare 

som postdoktorer och biträdande lektorer som ersättning vid pensionsavgång-

ar och för att bygga upp kompetens för framtiden. Likaså satsas målmedvetet 

på att underlätta för kvinnliga forskare att meritera sig för att bli goda förebil-

der för ungdomar och yngre forskare och därmed förbättra den sneda köns-

fördelningen vid LTH. 

 

Med ledning av de diskussioner som förts rörande den strategiska planen kan 

det konstateras att det finns en samsyn inom organisationen för många viktiga 

frågor. Det framstår som en fördel att ha ”dubbel identitet” och att kunna 

marknadsföra sig som LTH nationellt och som Lunds universitet internatio-

nellt. När det gäller den framtida utbildningsstrukturen konstateras fördelarna 

med att kombinera en femårsutbildning med en 3+2 variant enligt Bologna-

modellen. Detta kommer att utredas och olika modeller kommer att diskute-

ras. Det finns också en acceptans för att introducera utbildningar med teknik-

tyngd men som inte är fullständiga ingenjörs- eller civilingenjörsutbildningar 

av konventionellt slag. Dessa typer av utbildningar kan vara av intresse i 

framtiden då det kommer en demografisk nedgång i antal studenter och då det 

fortfarande finns ett behov av teknikkompetens i samhället. Detta kan ses som 

ett rekryteringsprojekt men också som ett gränsöverskridande projekt då 

kompetenser från andra fakulteter skulle kunna kombineras med teknik. Även 

detta kommer att utredas under året. 

 

Autonomi för LU 
 Under året har det pågått arbete inom universitetet med anledning av reger-

ingsbeslutet om en ny förordning som skapar en större autonomi för de en-

skilda lärosätena. Autonomin innebär dock inte att självständighet i form av 

stiftelse e. dyl. tillåts. Däremot finns det frihet för universitetet att skapa en ny 

organisationsstruktur (organisation, styrning, ansvar och befogenheter) samt 

en ny anställningsordning. I båda dessa är LTH mycket engagerade och förut-

sätter att fakultetsorganisationen skall vara kvar som tidigare. När det gäller 

ny anställningsordning har prefekter och nämnder lämnat viktiga synpunkter 
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och LTH har haft stor påverkan på processen som förhoppningsvis resulterar i 

ett system som förordas av LTH. Samtidigt sker en översyn av studentinfly-

tande, gränsöverskridande verksamhet samt samordning, effektivisering, och 

förenkling av de administrativa stödprocesserna. Förutom att TLTH har en 

viktig roll i studentinflytandeprojektet så är LTH mycket involverat i det sist-

nämnda projektet med målet att utnyttja kompetensen på fakulteterna i så hög 

grad som möjligt utan att bygga upp för omfattande centrala stödfunktioner. 

 

LU-initierade projekt av stor betydelse för LTH 

Universitetsledningen har initierat utredningar om ny fördelning av fakul-

tetsmedel samt om indirekta kostnader och deras fördelning. Detta har senare-

lagt LTH:s projekt för omfördelning av fakultetsmedel vilket kommer att på-

börjas och slutföras under 2011. 

 

Doktorandernas finansiering har diskuterats mycket under året. LTH:s grund-

inställning är att doktorander skall ha en anställning. Det ökade internationel-

la utbytet har medfört att det finns ett antal doktorander som är stipendiefi-

nansierade. LTH har arbetat aktivt med att klargöra hur denna stipendiefinan-

siering bör gå till. Universitetet har i ett övergripande projekt tagit dessa syn-

punkter ad notam och ett slutligt regelverk bör finnas i början av 2011. Dok-

torandfinansieringen kommer också att diskuteras i samband med att en ny 

fördelning av fakultetsmedel tas fram.  

 

Samverkan med omgivande samhälle 

Denna samverkan brukar ofta benämnas ”den tredje uppgiften”. Den har till 

en del fått en konkretisering genom den s.k. kunskapstriangeln: forskning, 

utbildning och innovation. Denna är inte minst betydelsefull i samband med 

det EU-initierade projektet European Institute of Innovation and Technology 

(EIT). LTH är affilierad till ett sådant initiativ som leds av KTH och som är 

under uppbyggnad just nu. Ett nytt EIT-initiativ inom livsmedelsområdet för-

bereds av universitetet i samarbete med flera andra europeiska universitet.  

 

Flera regioninitiativ tas av Region Skåne med målet att öka företagandet och 

tillväxten i regionen. I dessa initiativ samverkar LTH genom att ställa sin 

kompetens till förfogande som in kind. För LTH är det viktigt att upprätthålla 

och vidareutveckla denna kompetens genom investeringar i personal och inf-

rastruktur inom LTH. 

 

Uppbyggnaden av Vattenhallen har blivit en stor framgång. Denna får en allt 

större betydelse för skolsamverkansprojekt. Det pågår flera aktiviteter för att 

engagera fler företag och myndigheter, bl.a. Region Skåne, att delta och bred-

da projektet till en bredare allmänhet. 

 

Strategi för Campus Helsingborg 

LU har i sin strategi uttryckt att Campus Helsingborg skall utvecklas som en 

del av Lunds universitet. Detta understryks i LTH:s strategiska plan där det 

uttrycks att LTH skall delta i denna utveckling vilket i första hand hittills 

gjorts genom högskoleingenjörsutbildningar. LU understödjer denna strategi 

genom att kompensera ekonomiskt så att det blir kostnadsneutralt att bedriva 

verksamhet såväl i Helsingborg som i Malmö (och) eller Lund. 
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LTH har en mycket positiv grundinställning till verksamheten vid Campus 

Helsingborg. Prognoser säger att det kommer att finnas ett stort behov av 

högskoleingenjörer i näringslivet inom de närmsta åren. Högskoleingenjörs-

utbildningen tillför mervärden till Lunds universitet och LTH. Den skapar en 

breddad rekrytering till högre utbildning. Både det pedagogiska angreppssät-

tet och den mindre skalan tilltalar ungdomar från studieovana miljöer. 

 

LTH har satsat mycket på att bygga upp högskoleingenjörsutbildningarna i 

Helsingborg vilket inneburit att LTH agerar med en viss försiktighet för att 

bibehålla en ekonomi i balans. Samma förutsättningar bör gälla för LTH:s 

utbildningsprogram i Helsingborg som för de program som ges i Lund. Det 

innebär att tilldelning av medel sker enligt samma modell, forskningsfinansie-

ring sker genom huvudsakligen externa medel och till en mindre del med fa-

kultetsmedel som är knutet till institutionerna. LTH känner ett stort ansvar för 

kompetensuppbyggnad i Helsingborg, vilket är viktigt för hela Campus. Detta 

visas inte minst av att två LTH-lärare samtidigt har programansvar även inom 

samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram Service Management 

och Kommunikation. 

 

En ny utbildning i elektroteknik med automationsteknik startade hösten 2010 

med högt söktryck. Denna kommer att successivt byggas upp med ny lärar-

kompetens på grund av pensionsavgångar och den utökade verksamheten. För 

alla LTH:s utbildningar gäller att det läggs stor vikt vid kopplingen till forsk-

ningen. Därför betonas forskningsanknytning till institutioner i Lund. Här 

finns viktiga kopplingar mot bland annat hybridfordonsteknik, vindkraft och 

elkraftnätverk som är växande framtidsområden.  

 

För att skapa ett eget mervärde för utbildningar vid Campus Helsingborg bör 

man undvika att dubblera utbildningar som finns i Lund. Ett införande av 

Masterprogram länkade till högskoleingenjörsprogrammen skulle skapa en 

utbildningsstruktur som liknar den som finns vid Service management. Under 

2010 har två olika masterutbildningar utretts: Energieffektivt byggande re-

spektive Project management. Den förstnämnda bygger på en stark forskning 

vid LTH och den senare bygger på stark transportforskning i Lund och sam-

verkan med Järnvägsskolan i Ängelholm. Konceptet skulle vara intressant om 

det ges en bred inriktning mot transport. I så fall skulle logistikkompetensen i 

Helsingborg också få en naturlig hemvist. Båda programmen kopplar till Hel-

singborgs stad och projektet H+ som kan skapa projekt och andra mervärden. 

Beslut rörande dessa program kommer att fattas under 2011.   

 

Den nya myndighetsstrukturen inom transportsektorn har gjort att flera verk-

samheter som rör LTH berörs, t.ex. Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed och 

Järnvägsskolan i Ängelholm. Den sistnämnda är av stor betydelse för hög-

skolingenjörsutbildningar varför LTH kommer att följa frågan ingående. Dis-

kussioner om Lunds universitet som anordnare av yrkeshögskoleutbildningar 

har också diskuterats i detta sammanhang. Campus Helsingborg som en hem-

vist för en yrkeshögskola kommer därför också att diskuteras inom LTH och 

LU under året. 
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Slutligen bör det påpekas att utvecklingen som skisserats ovan förutsätter att 

det finns ett intresse från ungdomar i regionen att söka sig till högskoleutbild-

ning för att skapa en hållbar ekonomi och kvalitet. I detta arbete måste sam-

verkan ske mellan Lunds universitet, omgivande kommuner och det regionala 

näringslivet. LTH deltar redan aktivt i detta arbete.  

 

Strategiska satsningar 
Utgångspunkter för de strategiska satsningarna är förutom den strategiska 

planen också de profilområden som formulerats av universitetsledningen: 

attraktiva studiemiljöer, starka forsknings- och innovationsmiljöer, ökad syn-

lighet samt infrastrukturinsatser. Därutöver har forskningsnämndernas kart-

läggning av forskningen vid LTH varit av stort värde. LTH måste också satsa 

strategiskt för att kunna nyttiggöra de stora investeringarna i ESS och Max 

IV. En projektledare med uppgift att samla och knyta ihop LTH:s olika insti-

tutioners aktiviteter inom ESS- och Max IV-området kommer att anställas 

under 2011. 

 

Infrastruktursatsningar sker planerat genom pågående och planerade om-

byggnationer (A-huset, M-huset). Under året har 15 mkr reserverats för att 

stärka studiemiljöer och ytterligare 15 mkr kommer att kunna disponeras för 

detta ändamål under 2011 enligt styrelsebeslut. En större investering i ett nytt 

motorlaboratorium har fördröjts men kommer att igångsättas under 2011. 

 

Mycket möda har lagts på att stärka energiområdet vid LTH. Den fakultets-

övergripande satsningen LU Biofuels kommer att stödjas. Energimyndigheten 

stödjer uppbyggnaden av ett Kunskapscentrum som behandlar förnyelsebara 

drivmedel. Detta sker i ett samarbete med KTH och CTH. Ett samarbetsavtal 

inom fem områden har tecknats mellan LTH och E.ON Research Centre i 

Aachen i samarbete med det tekniska universitetet i Aachen. Förbrännings-

centra CECOST och KFCP samt Svenskt Hybridcentrum (SHC) har fått strå-

lande utvärderingar och har fått långsiktig fortsatt finansiering. Samtliga drivs 

i samarbete med KTH och CTH. Ett brett energi- och klimatinitiativ från Re-

gion Skåne kommer att ägnas stor uppmärksamhet för att få ett så brett an-

greppssätt som möjligt där universitetens breda kompetens kan utnyttjas. 

 

Inom bygg och konstruktionsområdena har nyrekrytering skett och ytterligare 

förstärkning planeras. Sveriges Bygguniversitet (SBU) som är ett samver-

kansprojekt mellan LTU, LTH, CTH, KTH utvärderas och ett större ansvar 

kommer att läggas på högskolorna för den framtida driften av SBU. 

 

Livsmedelsområdet har kunnat rekrytera yngre forskare och därmed kompen-

sera för de pensioneringar som skett. 

 

Food Science Sweden (SLU, SIK, CTH, LTH) är ett nationellt initiativ som 

byggs upp med Sveriges Bygguniversitet som förebild. En KIC för EIT (Eu-

ropean Institute of Innovation and Technology) planeras tillsammans med 

bl.a. Köpenhamns universitet och universitetet i Wageningen. 

 

Inom kemiområdet kommer TetraPak att finansiera en seniorforskare inom 

Polymerteknologi vilket LTH stödjer. För att garantera att den analytiska ke-
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min kan undervisas inom grundutbildningen kommer LTH att gå in med ett 

begränsat stöd till denna verksamhet tillsammans med institutionen. 

 

Inom läkemedelsområdet kommer den fakultetsgemensamma satsningen LiL 

(Läkemedel i Lund) att utvärderas under 2011. Inom Medicon Valley förbe-

reds en stor Interreg-ansökan inom Drug Delivery vilket kommer att vara av 

stor betydelse för läkemedelsforskningen inom LTH. Avvecklingen av Astra 

Zeneca i Lund påverkar LTH endast i mindre omfattning. De flesta forsk-

ningssamarbetena sker redan i större utsträckning med Astra Zeneca i Möln-

dal. Däremot blir det en förlust för de färdigutbildade studenterna som förlo-

rar en potentiell arbetsgivare. 

 

Arkitekturområdet har fått en nystart genom den nye skolchefen för Arkitekt-

skolan. Denna nystart kommer att synliggöras i samband med återinvigningen 

av A-huset i september 2011. Skolchefen är konstärlig professor och är sko-

lans konstärlige ledare. En nationell forskarskola i Arkitektur kommer att 

organiseras och stödjas av LTH.  

 

Även Industridesignskolan har stärkts med en ny konstärlig professor. Forsk-

ningen inom Industridesign kommer att stärkas. 

 

Maskinteknikområdet är ett prioriterat område pga av pensioneringar och 

vakanser. Detta rör såväl grundutbildning som forskning. LTH:s ledning 

kommer att ta ett samlat grepp på hela området. Planering för en professur i 

Industriell ekonomi med inriktning mot Teknikstrategier och Affärsmodeller 

pågår och kommer att slutföras under 2011. 

 

ICT-området har utvecklats framgångsrikt med stora forskningsanslag. Den 

lokala satsningen inom Mobile Heights tillsammans med Region Skåne har 

till största delen skett med medel från regionen och med strukturfondsmedel. 

Dessa upphör under 2011 och avgörande beslut krävs för att en fortsatt finan-

siering skall kunna ske i samma omfattning som tidigare. 

 

Forskare inom EIT planerar nu sin medverkan i KTH:s EIT-KIC till vilken 

LTH är affilierad. 

 

En verksamhet inom nanoelektronik flyttar över från Fysik till EIT-

institutionen. Verksamheten har skett i gränslandet mellan de två institutio-

nerna i flera år men anses nu mogen för att flytta över till EIT. Detta kan ses 

som ett gott exempel på gränsöverskridande verksamhet. Institutionerna 

kommer även fortsättningsvis att samarbeta inom det aktuella området.  

  

Inom designvetenskaper har, förutom en nyrekrytering av en biträdande lek-

tor, inte några avgörande strategiska beslut fattats om framtiden för CERTEC.  

 

 Mycket av det som beskrivs under rubriken Medfinansiering kan också hän-

föras till strategiska satsningar. Generellt beskär medfinansieringskraven från 

anslagsgivare möjligheterna till fakultetsfinansiering av forskar- och dokto-

randlöner samtidigt som möjligheten att satsa strategiskt minskas. 
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2 Riskanalys 

 

LTH har under 2010 genomfört riskanalys med prefektgruppen och då identi-

fierat 17 riskområden. Av riskanalysen framgår att 8 av dessa inte anses ligga 

på acceptabel nivå.  

 

Risk att arbetsbelastning på ledningspersoner är för hög  

Kravet att i princip samtliga organ skall ha en jämställd sammansättning in-

nebär en orättvis belastning på det relativt låga antal kvinnor som finns inom 

lärarkåren på LTH och försenar därmed kompetensutvecklingen för dessa.  

 

Risk att LTH inte har hållbara finanser 

Oron att kravet på att minska myndighetskapitalet skall leda till en överkon-

sumtion som blir svår att stoppa i tid är orsak till att risknivån inte anses ac-

ceptabel. 

  

Risk att LTH får problem med forskningsfinansiering  

De ökade kraven på medfinansiering innebär att gränsen för hur mycket ex-

terna medel som kan tas emot snart är uppnådd inom LTH. Också risken att 

externa medel helt styr forskningsinriktningen bidrar till att risknivån anses 

oacceptabel. 

 

Risk att LTH får problem med utbildningsfinansiering 

Vikande studentantal under kommande perioden, osäkerheten kring rekryte-

ring av betalande studenter samt frågan om intresset för naturvetenskap och 

teknik påverkar riskfaktorn. 

 

Svårighet för LTH att rekrytera lärare och forskare 

Osäkerheten kring hur anställningsformer och anställningsprocess kommer att 

se ut påverkar rekryteringen. Konkurrensen om personal mellan lärosäten 

hårdnar.  

 

Arbetsmiljö/säkerhet har inte tillräcklig kvalitet 

Kravet att forskare skall finansiera större delen av sin verksamhet med exter-

na medel är stressande.  

 

Infrastruktur/lokaler  

Osäkerheten kring hur stora infrastruktursatsningar och driften av dessa skall 

kunna finansieras påverkar. Studenterna kräver idag i princip att ha tillgång 

till ”egen” arbetsplats och matsal inom universitetets lokaler. Detta kräver 

stora investeringar som ökar hyreskostnaderna. 

 

Krisberedskap inom organisationen 

LTH har utarbetat krisplaner för vissa situationer. Dessa måste dock komplet-

teras för att vara heltäckande. 

 

Sammanfattning 

Riskanalysen fokuserar på frågor som rör jämställdhet och finansiering med 

speciell fokus på forskningsfinansiering. Den externa forskningsfinansiering-
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en innebär stort fokus på enskilda forskare och deras förmåga att dra in exter-

na medel för att finansiera sin verksamhet. Forskningsverksamheten innebär 

långsiktiga åtaganden, medan de ekonomiska förutsättningarna oftast är säk-

rade för betydligt kortare perioder (ex. doktorandtjänster är fyraåriga medan 

ett VR-anslag är på max tre år). Kravet att ha en någorlunda säkrad finansie-

ring innebär att forskaren skapar sitt myndighetskapital vilket innebär ett stör-

re samlat myndighetskapital för den totala forskarkåren. De ökande kraven på 

medfinansiering innebär att fakultetsanslagets storlek sätter en övre gräns för 

hur stor omfattning den externa finansieringen kan ha. LTH är nära den grän-

sen. 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 underskott.  

 

Kravet på jämställdhet i olika organ tar mycket tid i anspråk för LTH:s kvinn-

liga akademiker med följden att karriären hämmas.  

 

Huvuddelen av de risker som identifierats är av en karaktär som LTH har 

svårt att påverka. LTH genomför dock ett antal aktiviteter för att öka andelen 

kvinnor i såväl lärarkår som bland studenterna. Exempel redovisas i avsnitt 3.  

 

Inom ekonomisektorn diskuteras med prefekterna hur verksamheten skall 

kunna ökas genom investeringar och långsiktigt finansierade personalökning-

ar. Risken för överkonsumtion med sparpaket och åtstramning om några år 

medför en försiktighet i institutionernas expansionsplaner. 

 

LTH kommer under våren att arbeta vidare med riskanalysen dels för att med 

aktivt deltagande från institutionerna utveckla processerna kring hur aktuella 

risker identifieras och dels för att arbeta med de nu identifierade riskerna. 

Arbetet kommer regelbundet rapporteras till och följas upp av LTH:s styrelse. 

 

 

3 Kompetensförsörjning, jämställdhet och arbetsmiljö 

3.1 Kompetensförsörjning 

I universitetets strategiska plan anmodas verksamheten att göra en genomlys-

ning av framtida kompetensbehov och behov av nyrekryteringar. Inom LTH 

görs detta samlat i samband med budgetprocessen. I LTH:s budget avsätts 

centrala resurser för pedagogisk utveckling i form av LTH:s pedagogiska 

akademi, Genombrottet mm och för meriteringsstöd för underrepresenterat 

kön. Dessutom finansieras två tjänster centralt för personal- och ledarskaps-

utveckling. Institutionerna ansvarar för kompetensutveckling av anställd per-

sonal och uppmanas att avsätta medel för detta för alla personalkategorier. 

Inom LTH:s kansli pågår omfattande kompetensutbildningsinsatser bl. a. 

inom studievägledningen.  
 

3.2 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 rekryte-
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ring med ökat inslag av kvinnliga sökande är en viktig uppgift. LTH engage-

rar sig i tidiga årskurser i skolan genom projekt som Femteklassprojektet och 

Teknikens dag. För högre årskurser finns aktiviteter som Teknik-åttan, Flickor 

på Teknis, Innovationsprojektet, Gemstone m.fl. där målet är att påverka valet 

av ämnen, inriktningar och fortsatta studier, till ökat intresse för utbildningar 

som innehåller teknik.  LTH:s science center – Vattenhallen har många akti-

viteter som riktar sig till skolklasser. Future Female Leader Award, FFLA, 

delas ut av LTH och Academic Search i samarbete med fyra partnerföretag. 

Mottagare är kvinnliga teknologer som tar examen samma år och har potenti-

al 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 bas-

året 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.  

 

3.3  Arbetsmiljö 
 

En god arbetsmiljö är av avgörande betydelse för LTH:s verksamhet och re-

krytering. Institutionerna har ansvaret för arbetsmiljön på institutionsnivå 

medan husstyrelser och LTH Gemensamt ansvarar för arbetsmiljön i lärosalar 

och uppehållsytor i husen. Stora insatser görs nu för att modernisera ventila-

tionssystemen i husen. E-huset, Kemicentrum och M-huset är i princip färdi-

ga. 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 samlingsplats, nya lokaler 

för husbibliotek/studiecentrum samt anpassning av undervisningslokaler till 

moderna krav. Ombyggnaden kommer att skapa stora möjligheter för sam-

verkan och synergier mellan A-huset och IKDC. I ett pilotprojekt för att ska-

pa attraktivare studiemiljöer kommer E-husets bottenvåning att anpassas så 

att läsplatser och kafé skapas. Avsikten är att även V-huset skall färdigställas 

under de närmaste åren. Kostnaderna för projekten beräknas uppgå till ca 

15 000 tkr samt ökade hyror. 

 

Restaurangen på kårhuset renoveras och får från januari 2011 ny innehavare. 

LTH:s andel av ombyggnad samt inredning beräknas kosta ca 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 strålskydds-

verksamhet. 
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4 Ekonomiska förutsättningar och mål  

 

LTH:s forskare har under 2009 och 2010 varit mycket framgångsrika och fått 

tillgång till omfattande externa forskningsresurser. Verksamheten har dock 

inte hunnit anpassa sig till den nya nivån varför det temporärt redovisas höga 

resultat och omfattande periodiserade medel. I och med att verksamheten 

byggs ut kommer ekonomin nå ett mer balanserat läge. Prognosen för 2010 

tyder på att även detta år kommer att ge ett tillskott till myndighetskapitalen.  

 

Utgångsläget för 2011 är således att verksamheten planeras disponera ett stör-

re belopp än de anslag och bidrag som kommer in till universitetet. Inom ut-

bildning fördelas därför 20 000 tkr utöver årets anslag. Medlen tas från det 

myndighetskapital som finns på LTH Gemensamt. På forskningssidan finns 

huvuddelen av myndighetskapitalet ute på institutionerna vilket innebär att 

negativa resultat kommer redovisas på institutionerna då dessa medel börjar 

tas i anspråk. 

 

Till följd av att kårobligatoriet avskaffades skall universiteten ge finansiellt 

bidrag till kårerna. Inom LU kommer basbidraget att fördelas av universitetet 

centralt. Övriga medel som ingår i samarbetsavtalet med TLTH samt ersätt-

ning för CEQ-arbete, introduktion etc kommer att betalas från LTH Gemen-

samt och skall inte hanteras av programledning eller utbildningsnämnd. 

 

LTH redovisar 2010 en kraftig överproduktion av helårsstudenter (hst) och 

helårsprestationer (hpr) inom utbildningen. Förklaringar är dels förlängningen 

av civilingenjörsutbildningen med ytterligare en termin dels konjunkturläget 

och förbättrad genomströmning. Samtidigt lanseras nu flera nya utbildningar. 

Hösten 2010 startar högskoleingenjör i elektroteknik med automationsteknik i 

Helsingborg och till hösten 2011 planeras civilingenjörsutbildning i medicin 

och teknik starta. Parallellt diskuteras ytterligare mastersutbildningar i Hel-

singborg. För att undvika att ersättningen för kurser skall reduceras, då upp-

draget i form av hst sannolikt inte kommer att öka, krävs nu att antalet nybör-

jarplatser reduceras så att verksamheten balanseras mot uppdraget från uni-

versitetet. 

 

 

5 Disposition av myndighetskapital 

 

Universitetsstyrelsen har i fördelningsbeslutet fastställt att målet för myndig-

hetskapital på områdes/institutionsnivå skall vara högst 7 % inom forskning 

och högst 5 % inom utbildning. Målet skall nås senast 2014. 

 

Samtliga institutioner skall därför i sin budget för 2011 redovisa en uppfölj-

ningsbar plan över hur myndighetskapitalet kommer att anpassas till universi-

tetsstyrelsens mål genom investeringar etc. 

 

Ett sätt att temporärt öka kostnadsnivån på institutionsnivå utan att redovisa 

underskott kan vara att tillämpa en lånemodell där LTH gemensamt lånar in 

myndighetskapital från institutioner och därefter fördelar huvuddelen av med-

len till institutioner i form av ökat fakultetsanslag. Modellen innebär att insti-
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tutionerna kan minska sitt myndighetskapital samtidigt som man har säkerhe-

ten i form av det utlånade kapitalet. Genom att det gemensamma kapitalet kan 

vara mindre än inlånat kapital kan det samlade myndighetskapitalet sänkas 

samtidigt som institutionerna har tillgång till buffertkapital.  

 

LTH Gemensamt förfogar över ca 56 000 tkr myndighetskapital inom grund-

utbildningen. Det gemensamma myndighetskapitalet planeras att disponeras 

enligt följande: 

 

Attraktiva studiemiljöer E, V och M-husen 15 000 tkr 

Inredning A-huset  5 000 tkr 

Inredning restaurang Kårhuset  1 000 tkr 

Utrustning för Medicin och teknik  300 tkr 

Extra GU-anslag 2011  20 000 tkr 

Extra GU-anslag 2012 (uppskattat värde) 10 000 tkr 

 

 

5.1 Myndighetskapital vid Institutionen för designvetenskaper 

 

Institutionen för Designvetenskaper har tidigare tilldelats medel för kostnader 

för inredning i IKDC. De medel som tillförts institutionen men inte behövt 

användas inom projektet, totalt 2 200 tkr, samt ytterligare 800 tkr som tillförs 

institutionen från investeringsramen för utbildningsmiljöer skall användas för 

investeringar av ny utrustning till undervisningsverkstaden A-IKDC. Samtli-

ga investeringar skall ha beställts senast 2010-12-31.  

 

5.2 Myndighetskapital inom grundutbildningen 

 

Anslagen inom grundutbildningen skall i princip användas för utbildning un-

der det budgetår medlen avser. Det är därför inte försvarbart att större myn-

dighetskapital byggs upp på institutionsnivå inom utbildning. Styrelsen över-

väger inför budgetåret 2012 regler som innebär att resultat överstigande en 

viss andel av tilldelat anslag genom överenskommelse kan komma att återfö-

ras till LTH Gemensamt om myndighetskapitalet överstiger 5 % av omsätt-

ningen inom utbildning.  

 

 

6 Utbildning 

 

6.1 Ingenjörsutbildningarna i Helsingborg 

 

Ingenjörsutbildningarna vid LTH är samlade på campus Helsingborg. En 

grundpelare för verksamheten är och har varit knytningen till institutioner i 

Lund för att garantera kvaliteten på utbildningen. LTH:s ingenjörsutbildning-

ar skall vila på en vetenskaplig grund. Inom något år kommer all personal vid 

campus att vara anställd vid institutioner i Lund. Detta innebär också att insti-

tutionerna i Lund har ansvaret att leverera högklassig undervisning på plats i 

Helsingborg samt att ge studenterna tillgång till lärare. De institutioner som 
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ansvarar för ämnesområden som ingår i de utbildningar där LTH deltar vid 

Campus Helsingborg ska leverera kurser och lärartid på campus. Under 2011 

kommer de institutioner som har stort engagemang och lärare på plats i Hel-

singborg att få riktat stöd för forskningsverksamhet som komplement till lä-

rarinsatsen.  

 

 

 

6.2 Utbildningsutbud 

Under budgetåret 2011 ges följande utbildningsprogram inom LTH 

 

 Arkitektutbildning  300 hp 

 Brandingenjörsutbildning 210 hp 

 Civilingenjör i bioteknik 300 hp 

 Civilingenjör i datateknik 300 hp 

 Civilingenjör i ekosystemteknik 300 hp 

 Civilingenjör i elektroteknik  300 hp 

 Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp 

 Civilingenjör i informations- och  

 kommunikationsteknik 300 hp 

 Civilingenjör i kemiteknik 300 hp 

 Civilingenjör i lantmäteri  300 hp 

 Civilingenjör i maskinteknik 300 hp 

 Civilingenjör i maskinteknik – teknisk design 300 hp 

 Civilingenjör i riskhantering 120 hp 

 Civilingenjör i teknisk fysik 300 hp 

 Civilingenjör i teknisk matematik 300 hp 

 Civilingenjör i teknisk nanovetenskap 300 hp 

 Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad 300 hp 

 Civilingenjör i medicin och teknik (start ht 11) 300 hp 

 Högskoleingenjör i byggteknik –  

 järnvägsteknik 180 hp 

 Högskoleingenjör i byggteknik –  

 väg- och trafikteknik 180 hp 

 Högskoleingenjör i byggteknik –  

 med arkitektur 180 hp 

 Högskoleingenjör i datateknik 180 hp 

 Högskoleingenjör i elektroteknik med  

 automationsteknik  180 hp 

 Industridesign, kandidatnivå 180 hp 

 Industridesign, masternivå 120 hp 

 Teknisk bastermin 20 veckor 

 Tekniskt basår 40 veckor 

 Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 120 hp 

 Fristående kurser 

Internationella masterprogram – 

 Biotechnology 120 hp 

 Food Technology and Nutrition 120 hp 

 Nanoscience 120 hp 
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 Photonics 120 hp 

 Sustainable Urban Design 120 hp 

 System-on-Chip 120 hp 

 Water Resources 120 hp 

 Wireless Communications 120 hp 

 

Antalet nybörjarplatser på respektive utbildning höstterminen 2011 beslutas i 

särskild ordning under våren 2011. 

 

Trafikflyghögskolan, TFHS, tillhör numera LTH och utbildningarna ligger 

inom UN2:s ansvarsområde. I avvaktan på att förutsättningarna för trafikfly-

garutbildningen i Sverige klarläggs ligger dock fortfarande det ekonomiska 

ansvaret för verksamheten inom universitetets särskilda verksamheter. Me-

delstilldelningen till TFHS redovisas därför inte i LTH:s fördelningsbeslut för 

2011. 

 

6.3 Resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå  

 

I universitetets fördelningsbeslut tilldelas LTH totalt 484 833 tkr och förvän-

tas redovisa 5 651 helårsstudenter. Samtidigt gäller att redovisade hel-

årsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) i Ladok skall generera en sum-

ma på minst 484 452 tkr för att medel inte skall behöva återbetalas till univer-

sitetet. 

 

I uppdraget 5 651 hst ingår en ökning med 40 hst (3 401 tkr) för Helsingborg, 

ökning med 40 hst (3 318 tkr) för betalade studenter samt en reduktion med 

29 hst (-2 535 tkr) till följd av att uppdraget till universitetet minskat då uni-

versitetet nu får ta emot betalande studenter. För varje betalande student ut-

över 40 hst får LTH full ersättning. 

 

Pris- och löneuppräkningen är 0,2 % och motsvarar 974 tkr.  

 

I anslaget ingår en reduktion med -13 071 tkr (0,27 %) för omfördelning inom 

universitetet, kompensation för ökade universitetsgemensamma kostnader 

med 6 097 tkr, reduktion för finansiering av studentkår -1 253 tkr samt ett 

tillskott till följd av omfördelning för internationalisering 5 283 tkr. 

 

Dessutom kommer LTH i senare beslut tillföras medel för resor och merkost-

nader för verksamhet i Helsingborg. 

 

Förutom anslaget fördelar LTH ytterligare 20 000 tkr från myndighetskapita-

let inom utbildning för att täcka kostnader för överproduktion. Institutionerna 

beräknas att även 2011 överproducera varför sannolikt 10 000 tkr kommer att 

behöva fördelas ur myndighetskapitalet 2012. De ökade ersättningarna inne-

bär att LTH:s institutioner under två år kommer ha extra anslag till förfogan-

de. Därefter kommer tilldelningen att anpassas till anslaget. Risken att an-

passningen till den lägre nivån kommer att ske samtidigt som demografiska 

effekter innebär ett minskat söktryck till högre utbildningar är överhängande. 

Det är därför av stor vikt att institutionerna utnyttjar det temporärt ökade an-
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slaget för investeringar i inredning och utrustning och inte för kostnadsök-

ningar som är bestående. 

 

6.4 Fördelningsmodell för anslag för utbildning inom LTH 

 

En ny fördelningsmodell för utbildningsanslaget introducerades i budgetarbe-

tet för 2010. Efter att utbildningsnämnderna genomfört en noggrann genom-

gång av kurskostnadsfaktorer används modellen utan de korrigeringar som 

gjordes 2010.  

 

Det nya fördelningssystemet ger programledningarna ett ekonomiskt verktyg 

för sitt planeringsarbete samtidigt som det ger institutionerna tydliga och sta-

bila planeringsförutsättningar och resurstilldelningar. 

 

Huvudförutsättningarna för det nya systemet är: 

 

 Tilldelningen för varje kurs bestäms genom ett startbelopp och en er-

sättning per student över ett visst minimiantal 

 Ersättningen per student ges i tre nivåer. För kurser med större lärar-

täthet per poäng ökas den rörliga delen med 20 % resp. 40 % (nivå A, 

B eller C). 

 Tilldelningen, som skall spegla lärarinsatsen i kursen, baseras på före-

gående läsårs utfall av studenter  

 Institutionerna tilldelas riktade medel för experimentell verksamhet 

och utrustning 

 Institutionerna tilldelas också en basersättning per helårsstudent  

 Examensarbeten och projektkurser med enstaka studenter ersätts med 

visst belopp per hst. 

 

Respektive programledning utarbetar, inom given ekonomisk planeringsram 

och utbildningsuppdrag i hst, förslag till vilka kurser som skall ingå i pro-

grammet. Programledningen arbetar med utfallet i hst på respektive kurs från 

senaste helårsbokslut. Programledningarnas budgetarbete bestämmer kursut-

budet för budgetåret 2011.  

 

Institutionens medelstilldelning sker huvudsakligen genom ersättning per 

kurs. Kursersättningen står, genom kostnadsklassificering i en av tre möjliga 

klasser, i relation till lärarinsatsen på kursen och bestämmer ambitionsnivån 

på vad LTH kan erbjuda studenten. Tilldelningen till institutionerna baseras 

på utfallet för senaste läsår samt riktade medel för experimentell verksamhet. 

Tillvägagångssättet innebär att institutionens tilldelning slutgiltigt bestäms i 

förhandlingen med LTH:s ledning och beräknas med utgångspunkt från kurs-

utbud och redovisat antal helårsstudenter senaste läsår 

 

De kurser som inte når minimigränsen för antalet studenter ger normalt ingen 

kurstilldelning. Till följd av att organisationen ännu inte hunnit genomföra 

förändringarna fullt ut och att tilldelningen till institutionerna sker med ut-

gångspunkt från redovisade hst senaste läsår, dvs med viss eftersläpning, 

kommer schablonersättning per hst för kurser som inte når minimigränsen för 
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antal studenter att utdelas även budgetåret 2011. I övergångsskedet förs anta-

let helårsstudenter som redovisas på dessa kurser samman till en pott per pro-

gram som belastar programramen med ett enhetspris per hst. På motsvarande 

sätt tilldelas institutionen medel per helårsstudent för dessa kurser. Ersätt-

ningen kommer att reduceras kraftigt och eventuellt avskaffas helt till budget-

året 2012. 

   

Vissa kurser samläses med motsvarande kurs på andra fakulteter. Program-

ram respektive tilldelning till institution beräknas då på LTH-andelen av 

startbelopp och studenttilldelning. 

 

Programramen belastas med startbelopp för de kurser som uppfyller kravet 

för att ge startersättning till institution och som programmet har registrerat 

studenter på under senaste läsår. På motsvarande sätt belastas ramen med ett 

belopp som motsvarar det antal studenter som överstiger minimigränsen. 

Kurser med stort antal studenter tilldelas flera startbelopp. Antalet startbelopp 

beräknas som heltalsdelen av antal stud/140+0,9. Antalet studenter som ger 

ersättning reduceras normalt med 16 (i vissa fall 10) för varje startbelopp. 

 

För kurser som läses av flera program samtidigt fördelas startvärdet och till-

delningen per student mellan berörda program i relation till antalet studenter 

som redovisats på kursen.  

6.4.1 Delade kurser 

De institutioner som har meddelat att de har delade kurser får, om andelarna 

redovisats i budgetprocessen, sin andel när medlen fördelas i tolftedelar. Kur-

sen kommer dock att redovisas på den institution som ansvarar för kursen i 

LADOK. 

6.4.2 Individuella projektkurser, praktikkursen och examensarbeten 

Individuella projektkurser, praktikkursen och examensarbeten hanteras med 

enhetstaxa per hst.  

6.4.3 Fristående kurser och specialstuderande 

Kurser som ges helt som fristående kurser behandlas som programkurser. 

Institutionen tilldelas i särskilt beslut ett maxuppdrag (hst) för specialstude-

rande och studerande som följer programkurs som fristående kurs. Överpro-

duktion ger normalt inte underlag för ersättning kommande budgetår. 

6.4.4 Förutsättningar 2011 

För budgetåret 2011 gäller följande 

 

 Minsta antal studenter per kurs för att få ersättning är normalt 16 st. 

För följande program gäller dock 10 studenter till följd av program-

mets nuvarande upplägg.  

 Arkitektur 

 Datateknik, Helsingborg 

 Livsmedelsteknik, Helsingborg 

 Järnvägsteknik, Helsingborg 
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 Väg- & trafikteknik, Helsingborg 

Institutionens tillförs dock samma startersättning som gäller för 16 

studenter. Programledningarna bör se över kursstrukturen för aktuella 

program.  

 Startbeloppet fastställs till 200 tkr för en 7,5 hp-kurs 

 Ersättningen per student fastställs till 5 tkr på en 7,5 hp-kurs (A-nivå) 

 Prislappen för examensarbete etc. beräknas med 60 tkr/hst 

 Basersättningen fastställs till 7 tkr/hst 

 Ersättning per hst för kurser som har färre studenter än 16 fastställs till 

60 tkr/hst (gäller endast 2011) 

 Kursersättningen ökas generellt med 20 % för arkitektur till följd av 

programmets karaktär 

 Kursersättningen ökas generellt med 10 % för följande program till 

följd av programmets karaktär: 

 Datateknik, Helsingborg 

 Livsmedelsteknik, Helsingborg 

 Järnvägsteknik, Helsingborg 

 Väg- & trafikteknik, Helsingborg 

6.4.5 Ersättning för laborativ verksamhet 

Ersättningen för laborativ verksamhet justeras endast om särskilda skäl före-

ligger. I tilldelningen 2011 har beloppet till Mätteknik och Industriell Elektro-

teknik justerats till följd av att verksamhet vid en del av institutionen inte be-

aktats. Tilldelningen till Mätteknik och Industriell Elektroteknik ökas med 

675 tkr. Institutionen för Livsmedelsteknik har fått ytterligare kostnader för 

den laborativa undervisningen i Helsingborg varför tilldelningen ökas med 

400 tkr. Kostnader för ritsalar och verkstaden vid A-IKDC ingår i posten för 

LTH Gemensamt. 

6.4.6 Internationalisering 

I tilldelningen till LTH finns särskilda medel för stimulans av internationellt 

samarbete. Åttio procent av anslaget fördelas i relation till antalet inresande 

hst som redovisats på respektive institution under senaste läsår. Resterande 

medel fördelas efter ansökan som lämnas till internationella avdelningen.  

6.4.7 Pedagogisk akademi 

Institutionen tilldelas 50 tkr för varje lärare som är anställd minst 50 % vid 

institutionen och är antagen i LTH:s pedagogiska akademi. 

6.4.8 Verksamhet i Helsingborg 

För att garantera en hög kvalitet på ingenjörsutbildningarna i Helsingborg 

krävs att lärare finns på plats även då de inte föreläser. Målet är att huvudde-

len av undervisningen skall ske av lärare som är anställda vid institutioner i 

Lund men har placering i Helsingborg. Institutionen erhåller ersättning för 

resekostnader för undervisning som inte utförs av lärare på plats. Ersättningen 

beräknas i relation till antalet hst utöver det som utförs av lärare på plats. 

 

Totalt avsätts 2 000 tkr för detta. 
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6.5 Donation från Stichting IKEA Foundation 

 

Industridesignprogrammet stöds av en donation från IKEA som 2011 uppgår 

till 10 300 tkr. Donationen fördelas på följande huvudposter 

 

 Tilldelning för kurser 4 000 tkr 

 Undervisningsverkstad 3 300 tkr 

 Programkoordination 1 000 tkr 

 Finansiering av prof i Industridesign 1 000 tkr 

 Programgemensamma aktiviteter och  

internationalisering 1 000 tkr 

Totalt 10 300 tkr 

 

Medel för kurser fördelas till institutioner i proportion till anslaget för utbild-

ning inom designprogrammet. Medel för undervisningsverkstad förs till LTH 

Gemensamt. Medel för programkoordination, programgemensamma aktivite-

ter och internationalisering förs till LTH Gemensamt för senare vidarefördel-

ning. 

 

6.6 Fördelning av medel för utbildning till institutioner 

 

Anslaget för utbildning fördelas i följande proportioner 

 

Ersättning för kurser 418 964 tkr 

Ersättning för laborativa miljöer  51 600 tkr 

Internationalisering 1 567 tkr 

Pedagogisk akademi 3 300 tkr 

Resekostnader Helsingborg 2 000 tkr 

Skyddsnät 3 255 tkr 

Procentuellt påslag 8 252 tkr 

Totalt 488 938 tkr 

  

Medel för speciella projekt(inkl Kina) 15 895 tkr 

 

Täckning med myndighetskapital -20 000 tkr 

Anslag 484 833 tkr 

 

 

Fördelningen på institutioner framgår av bilaga 1A. Under rubriken LTH 

Gemensamt ryms kostnader för kurser som köps från andra områden. Kostna-

den regleras i avtal på fakultetsnivå och beräknas med riksprislappar för hst 

resp hpr reducerade med 13 % på utfallet enligt Ladok för senaste läsår (kur-

ser som säljs till andra områden redovisas i särskild bilaga). 

 



  22 

 

2011-03-10 13:46 Fördelningsbeslut 2011  

6.7 Speciella projekt finansierade med anslaget för utbildning 

6.7.1 Strukturella förändringar i Helsingborg 

En ny organisation av den gemensamma verksamheten i Helsingborg är under 

utformning och beräknas innebära lägre kostnader. I universitetsstyrelsens 

fördelningsbeslut belastas dock LTH med 2 111 tkr inom utbildningsanslaget. 

Medel för gemensam service belastar också anslaget för forskning.  

 

Mätteknik och Industriell Elektroteknik (MIE) tilldelas 1 000 tkr för delfinan-

siering av nyrekryterade lärare för nytt utbildningsprogram Helsingborg. Till-

delningen gäller även 2012. 

 

Totalt avsätts 4 000 tkr. 

6.7.2 Venture cup 

I samverkan med Ekonomihögskolan stöds unga innovatörers utveckling med 

200 tkr. 

6.7.3 Vattenhallen 

Antalet besökare till LTH:s Science center, Vattenhallen, har ökat kraftigt 

under senaste året. Verksamheten som också omfattar projekten Gemstone, SI 

och Student success finansieras med 5 000 tkr ur utbildningsanslaget samt 

med externa medel. Den externa finansieringen planeras ersätta större delen 

av anslagsfinansieringen inom några år. 

6.7.4 Internationalisering 

Institutionerna kan söka medel för internationalisering. Totalt reserveras 392 

tkr. 

6.7.5 Genombrottet 

Genombrottets huvuduppgift är att utveckla pedagogiken på LTH och att del-

ta i kvalitetsuppföljningen av grundutbildningen. Verksamheten är också en-

gagerad i utvärdering av meriter för pedagogisk akademi samt i interna kurser 

för lärarutveckling. Finansieringen uppgår till 3 700 tkr. I uppdraget finns 

också resurs för utvecklingsprojekt motsvarande 0,65 tjänst. 

6.7.6 Nationellt resurscentrum för fysik 

Universitetet tillförs riktade medel för Nationellt resurscentrum för fysik. 

LTH och naturvetenskapliga fakulteten avsätter utöver detta 242 tkr vardera. 

6.7.7 Husstyrelser 

Varje hus på LTH:s campus har en husstyrelse. I vissa fall utgör en institu-

tionsstyrelse kärnan i husstyrelsen. I de hus som inrymmer gemensamma lä-

rosalar och datorsalar i större omfattning tilldelas husstyrelsen ett bidrag om 

50 tkr (A, IKDC, KC, Fysik, Matematik) resp. 100 tkr (E, M, V) för löpande 

drift och underhåll. Kostnader som uppkommer på husstyrelse som inte ingår 

i institution skall fördelas på delägande institutioner genom kostnadsreduk-

tion. Härigenom överförs alla underlag för finansieringsbidrag till institutio-

nerna. 
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6.7.8 Kinasatsningen 

Reglerteknik och EIT tilldelas vardera 200 tkr per år under tiden 2011 – 2012 

för civilingenjörsutbildningen i Kina. 

6.7.9 Gränsöverskridande verksamhet 

LTH tilldelas medel för utveckling av Erasmus Mundusprogram (100 tkr), 

joint programmes (50 tkr) och fakultetsöverskridande program (169 tkr). 

6.7.10 Avskrivningar KC 

Avskrivningskostnader (992 tkr) för tidigare ombyggnad. 

6.7.11 Avskrivningar M-husstyrelsen 

Avskrivningskostnader för inredning i M-huset (100 tkr). 

 

 

7 Forskning och forskarutbildning 

 

Universitetet genomför under 2010 – 2011 ett omfattande utredningsarbete 

för att finna nya former för fördelning av fakultetsanslaget. Avsikten är att 

den nya modellen skall tillämpas i budgetarbetet för 2012. Med anledning av 

detta planeras omarbetandet av fördelningsmodellen för LTH ske under 2011 

med avsikt att tillämpa de nya principerna i budgetarbetet för 2012. 

 

7.1 Resurser för forskning och forskarutbildning 

 

LTH:s fakultetsanslag uppgår till 343 387 tkr. Beräkningen av anslaget utgår 

från anslaget 2010 som var 329 744 tkr. Anslaget justeras med -228 tkr för 

klimatinitiativet, med pris och löneuppräkning på 659 tkr (0,2 %) samt med 

13 300 tkr avseende strategiska forskningsmedel inom nanoområdet. Anslaget 

reduceras till sist med 88 tkr för kårobligatoriet. 

 

Universitetet har avsatt 110 000 tkr för senare fördelning. Av dessa går dock 

38 000 tkr till Max, ESS och 18 680 tkr är strategiska forskningsmedel som 

förmedlas till andra lärosäten. Resterande medel kommer att fördelas under 

budgetåret. 

 

7.2 LTH:s fördelningsmodell för forskning och forskarutbildning 

 

Fördelningen av anslaget sker i två huvudgrupper: modellbaserad tilldelning 

samt medfinansiering och strategiska satsningar. 

 

 Modellbaserad tilldelning  

  Examination i forskarutbildningen 53 600 tkr 

  Tryckningsbidrag 4 300 tkr 

  Docenter 13 650 tkr 

  Post-doc (inkl 450 tkr för senare fördelning) 13 525 tkr 

  Startbidrag 2 200 tkr 

  Meriteringsstöd (inkl 1 600 tkr för senare fördelning)  4 281 tkr 
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  Prefektstöd 4 900 tkr 

  Enhetsbidrag 138 061 tkr 

   234 517 tkr 

 

 Medfinansiering och strategiska satsningar 

  EU-matchning 12 432 tkr 

  Matchning externa anslag 23 076 tkr 

  Fakultetens egna satsningar 10 200 tkr 

  RQ08 10 920 tkr 

  Riktad infrastruktur 15 992 tkr 

   73 720 tkr 

 

 Reserverade medel för vidareförmedling 19 520 tkr 

 Extra tilldelning 16 730 tkr 

 Totalt 343 387 tkr 

 

IKEA-donationen tillför årligen 3 000 tkr till forskning inom industridesign. 

Medlen fördelas så att 1 000 tkr avsätts för finansiering av professuren i indu-

stridesign och 2 000 tkr avsätts för forskning inom industridesignområdet. 

Dessa medel fördelas senare i särskilt beslut av rektor. 

 

I bilaga 2A – 2D redovisas fördelningen under respektive huvudrubrik i Fa-

kultetsanslag 2011. I de fall fördelningen avser flera år anges det i bilagan. 

 

7.2.1 Examination i forskarutbildningen 

Institutionerna tilldelas 100 tkr för varje doktorsexamen (50 tkr för doktors-

examen som föregåtts av licentiatexamen) och 50 tkr för varje licentiatexa-

men som avlagts under den senaste femårsperioden räknat per 100930, dvs 

totalt 500 tkr per doktorsexamen. Bidrag för tryckning utgår med engångs-

summa på 50 tkr per redovisad doktorsexamen och 10 tkr per licentiatexa-

men.  

 

I förarbetena för framtagning av en ny fördelningsmodell för fakultetsanslaget 

diskuteras att examenspremie, om den kommer att finnas kvar, bör vägas mot 

såväl anställningstid som anställningsform. 

7.2.2 Docenter 

Institutionen tilldelas 50 tkr för varje docent (docent, professor, dock ej ad-

jungerad professor) som är anställd med minst 50 % omfattning vid institu-

tionen den 30 juni 2010. 

7.2.3 Post-doc tjänster & biträdande lektorat 

Bidragen ges i två år och uppgår till 550 tkr för post-doc tjänst och 750 tkr för 

biträdande lektorat. Vissa tjänster finansieras till hälften av LU centralt. I ta-

bellen anges de belopp som fördelas inom LTH:s fakultetsanslag.  
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7.2.4 Startbidrag 

Startbidrag tilldelas normalt nya professorer som anställs på professorsan-

ställning efter utlysning av professorstjänst. Beloppet är normalt 500 tkr och 

reduceras med 20 % per år. 

7.2.5 Särskilt stöd till meriteringstid 

Lärare av underrepresenterat kön ges möjlighet att söka medel för att frigöra 

tid för meritering till professor. Bidraget omfattar normalt 20 % av tjänst un-

der högst ett år. Ansökan skall göras senast den 30 sept 2011 inför budgetåret 

2012. Forskningsberedningen ansvarar för urvalsprocessen. För Lise Meitner 

professuren reserveras 900 tkr per år.  

 

Forskarassistenter som varit föräldralediga har enligt universitetsbeslut rätt 

till förlängning av tjänst med dubbla tiden för föräldraledigheten varav områ-

desledningen skall finansiera hälften. 

 

LTH reserverar 1600 tkr för detta samt för ev ytterligare meriteringsstöd. 

7.2.6 Prefektbidrag 

Prefektbidraget är avsett att ge prefekter möjlighet att stödja egna forsknings-

projekt under prefektperioden.  Institutionens omsättning avgör bidragets 

storlek. Normalt utgår 200 tkr/år. Om institutionens omsättning är < 30 000 

tkr utgår 100 tkr/år och om omsättningen är > 70 000 tkr utgår 300 tkr/år.  För 

rektor gäller 300 tkr/år och för prorektor 200 tkr/år som förs till heminstitu-

tionen. Bidraget upphör i och med att förordnandet upphör. 

7.2.7 Enhetsbidrag 

Enhetsbidraget är institutionens basanslag och anges som ett visst antal en-

hetsbidrag till institutionen. Fördelningen av enhetsbidrag är, förutom en ju-

stering med 1,5 enhetsbidrag till Elektro- och informationsteknik till följd av 

att en forskargrupp inom nanoområdet (Lars-Erik Wernersson) flyttar över-

vägande del av sin verksamhet från fysik, samma som föregående år.  

7.2.8 Medfinansiering EU 

EU-anslag enligt FP6 har endast fått belastas med påslag på 20 % för gemen-

samma kostnader. Enligt övergripande beslut inom LTH tillförs institutioner 

med EU anslag (gäller även FP7) medel motsvarande differensen mellan 20 

% och 35 % overhead för inkomster som redovisats under budgetåret 2009. 

Marie Curie- medel, bidrag från Göran Gustafssons stiftelse samt NIH har 

räknats dubbelt som underlag (medför 30 % medfinansiering) då dessa medel 

normalt inte får belastas med gemensamma kostnader.  

7.2.9 Matchning av externa anslag 

Större forskningsbidrag innebär numera i regel krav på medfinansiering från 

universitetet både vad gäller personal och infrastruktur men även i form av 

kontanta medel. Medfinansieringen belastar normalt fakulteterna i relation till 

hur bidraget fördelas mellan dessa. I vissa fall ställer universitetet centralt del 

av beloppet till förfogande. Medfinansieringsmedel beslutas av rektor och 
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betalas endast direkt till LTH-institutioner och då i proportion till LTH-

andelen av totalanslaget. 

 

Fördelning redovisas i tabell Matchning till externa anslag. Av tabellen fram-

går vilka projekt som avses, bidragsgivare samt för hur många år åtagandet 

gäller. 

7.2.10 Fakultetens egna satsningar 

Riktade satsningar som görs inom fakultetsanslaget för att stödja specifika 

forskningsområden redovisas i tabell Fakultetens egna satsningar. 

LTH avsätter riktade medel till Fysiska institutionen för två adjungerade pro-

fessorer i samverkan med Risö (400 tkr/år tom 2011) samt för Tham-

professur (Anne L´Huillier, 300 tkr/år). Energivetenskaper tillförs 400 tkr tom 

2011 som riktat stöd för kraftverksteknik. Nano-området tillförs 3 000 tkr för 

finansiering av professorer och laboratorium inom området. LTH har beslutat 

tilldela matematisk statistik och förbränningsfysik vardera 1000 tkr 2009 för 

konsolidering av respektive ämnesområde. Tilldelningen reduceras med 200 

tkr per år med början 2009. Ytterligare startbidrag i samband med rekrytering 

av professor till dessa verksamheter kommer inte beviljas. 

 

Nya satsningar 2011 är riktat stöd per år till 

 Byggvetenskaper, Geoteknik kopplat till utbildningssatsning i Hel-

singborg (500 tkr tom 2013) 

 Datavetenskap, Tomas Akenine-Möller (300 tkr tom 2012) 

 Datavetenskap, kopplat till utbildningssatsning i Helsingborg (500 tkr 

tom 2013) 

 EIT kopplat till utbildningssatsning i Helsingborg (500 tkr tom 2013) 

 KILU, Teknisk analytisk kemi (500 tkr tom 2013) 

 Matematikcentrum, matematik, bildanalys (1 000 tkr endast 2011) 

 MIE, hybridforskning Mats Alaküla kopplat till utbildningssatsning i 

Helsingborg (500 tkr tom 2013) 

 MIE, automation kopplat till utbildningssatsning i Helsingborg (500 

tkr tom 2013) 

 Teknisk ekonomi o logistik, produktionsekonomi, teknologistrategier 

(500 tkr tom 2013) 

 Medel för materialsatsning med inriktning mot ESS. För budgetåret 

2011 reserveras 500 tkr och för kommande tre år 900 tkr per år. 

 

Fem grupper inom LTH ansågs vara ”outstanding” i RQ08-utvärderingen. 

Riktade medel tillförs tom 2011 Designvetenskaper (1 190 tkr), Fysik (atom-

fysik 1 010 tkr, fasta tillståndets fysik 1 740 tkr, matematisk fysik 150 tkr) 

och Reglerteknik (730 tkr).  

 

Materialteknikområdet inom kemi har förstärkts genom rekrytering av prof 

Sven Lidin. Verksamheten tillförs 3 000 tkr/år under 4 år (2010 – 2013). 

 

Teknisk logistik tillförs 1 500 tkr per år tills vidare för stöd till prof Andreas 

Norrmans verksamhet. 
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LTH intar en framträdande position inom området Bioetanol. Verksamheten 

kring Marie-F Gorwa-Grauslund stöds med 2 000 tkr/år från och med 2010 

med avtrappning 400 tkr per år för konsolidering av forskningen. 

7.2.11 Riktade infrastrukturmedel 

Medel fördelas enligt följande: 

 

- Arkitektur 

Infrastrukturstöd till sollabb (300 tkr). 

 

- Datavetenskap 

Robotlab i samarbete med reglerteknik (1 000 tkr endast 2011) 

 

- Designvetenskaper    

Infrastrukturstöd för aerosollab (600 tkr), VR-lab (400 tkr) samt hyreskom-

pensation (300 tkr) i designhuset.  Omprövas årligen. 

Riktade medel till klimatforskning (3 000 tkr). En forskargrupp inom klimat-

forskning överfördes från Arbetsmiljöinstitutet till LTH. Samtidigt ökades 

fakultetsanslaget med 3 000 tkr.  Bidraget löper tills vidare. 

 

- Elektro- och informationsteknik 

Infrastrukturstöd för laboratorier (300 tkr). 

Etableringsstöd för nanolab (Wernersson) 400 tkr/år under 5 år (2011 – 

2015). 

 

- Fysik 

Riktat bidrag till Lasercentrum med 1 000 tkr per år. Löper tills vidare. 

Medel för hyresstöd till nanolaboratoriet enligt avtal med universitetsledning-

en med 3 500 tkr per år. Löper tills vidare. 

Bidrag till accelerator på kärnfysik med 1 000 tkr. Löper tills vidare. 

Bidrag till brännarrigg 700 tkr. Löper tills vidare. 

Ekonomiskt bidrag till infrastruktur för högeffektlaser (max 1 Mkr/år 2011 – 

2015) under förutsättning att externa medel för anläggningen erhålls. 

 

- Immunteknologi 

Bidrag till Create Health satsningen med 1118 tkr per år. Omprövas årligen. 

 

- Husstyrelse KC 

Bidrag till avskrivningskostnader för inredning och utrustning i samband med 

ombyggnad av hus 1 (2 374 tkr 2011). Omprövas årligen. 

7.2.12 Reserverade medel för vidareförmedling 

LTH tillförs 13 300 tkr i strategiska forskningsmedel som vidareförmedlas till 

nanoforskningen vid fysiska institutionen.  

För stöd till aktiviteter i samband med forskningsportaler reserveras 1 000 tkr. 

Medel reserveras också för riktade bidrag till Forskarskolan LIFT (250 tkr), 

GIS-centrum (290 tkr), Läkemedel i Lund (300 tkr), Lunarc (550 + 420 tkr 

bidraget till Lunarc ökas med 420 tkr för täckning av gemensamma kostnader 

för tjänster och tillförs inst för Byggvetenskaper), Solanderprogrammet (50 

tkr) och Living-lab (100 tkr).  
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Genombrottet tillförs 2 200 tkr för pedagogisk utveckling, engelsk språkser-

vice till forskarstuderande samt konferens. I anslaget ingår 750 tkr för gemen-

samma forskarutbildningskurser.  

 

För gemensam service i Helsingborg belastas LTH med 460 tkr av fakultets-

anslaget. Medel för gemensam service belastar också utbildningsanslaget. 

 

600 tkr avsätts för forskarutbildningskurser. Medlen fördelas av forskningsbe-

redningen. 

 

 

8 Enhetshyra 

 

Inom LTH tillämpas enhetshyra vilket innebär att institutionernas kostnader 

för lokaler i princip skall vara lika per kvadratmeter oberoende av var på 

campus verksamheten bedrivs. För att åstadkomma detta tillämpas ett system 

som innebär att anslagstilldelningen justeras så att institutionens ekonomi 

belastas med ett enhetspris per kvadratmeter (1746 kr/m
2
 ovan mark, 633 

kr/m
2
 under mark). Justeringsbeloppet beräknas med hyreskontrakten som 

underlag. Systemet innebär att verkliga lokalhyror redovisas i bokföringen. 

Alla förändringar av hyreskostnader till följd av lokalförändringar skall vara 

godkända av LTH:s ledning för att vara del i systemet. Fördelningsbeloppet, 

som kan vara positivt eller negativt, fastställs för varje budgetår. Hyreskost-

nader över 4 500 kr/ m2 ingår ej i systemet utan belastar respektive institu-

tion. 

 

Anslagsjusteringar till följd av enhetshyran framgår av bilaga. 

 

 

9 Kostnader för gemensamma verksamheter 

 

Gemensamma kostnader finansieras genom ett påslag på kostnader för lön 

och drift inom samtliga anslag. Då de gemensamma kostnaderna inom de 

olika anlagen har olika storlek kommer det procentuella påslag som skall gö-

ras på kostnader inom respektive anslag att variera. För LTH gäller att en stor 

del av den gemensamma grundutbildningsservicen räknas som gemensam 

kostnad och således inte kan lyftas av anslaget före fördelning. Forskningssi-

dan har inte samma behov av administrativ service och belastas därför av ett 

lägre påslag. Följden blir att skillnaden i påslag mellan anslagen är oroande 

stor och riskerar att påverka ekonomistyrningen på institutionerna.  

 

9.1 LTH:s ledningsfunktioner 

9.1.1 Ledning o styrelse 

Kostnader för rektor, prorektor och vicerektorer i form av lön resp nedsätt-

ning. Här ingår också kostnader för ersättning till ledamöter och till institu-

tioner för nedsättning av tjänst för arbete i lärarförslags- och forsknings-
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nämnder, ersättning till styrelse och styrelseordförande samt kostnader för 

resor och konferenser för ledning och styrelse. Totalt 8 335 tkr. 

9.1.2 Utbildningsnämnder 

Kostnader för ersättning till ledamöter och till institutioner för nedsättning av 

tjänst samt utbildningsnämndernas driftkostnader. Omfattar utbildnings-

nämndsordförande, programledare och biträdande programledare. Totalt 

17 570 tkr. 

 

9.2 LTH:s kansli 

 

LTH:s kansli svarar för administrativt stöd och service till LTH:s lednings-

funktioner och institutioner. Kansliet har också ansvaret för ett flertal funk-

tioner såsom personalfrågor, ekonomi, information, datordrift mm som redo-

visas nedan. 

9.2.1 Fakultetskontor  

I fakultetskontoret ingår stöd till LTH:s ledning, styrelse, forskningsnämnder 

och beredning, infrastrukturberedning, jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor 

samt driftkostnader för kansliet. Här ingår också medel för kompetensutveck-

ling av kanslipersonalen. Totalt 8 833 tkr. 

9.2.2 Ekonomiavdelning 

Ekonomiavdelningen ansvarar för LTH:s gemensamma ekonomihantering, 

budget och bokslut för LTH, utarbetande av fördelningsbeslut i samverkan 

med kanslichefen, koordinering av ekonomiarbetet inom området samt kom-

petensutveckling av ekonomiansvariga på institutionsnivå. Totalt 2 435 tkr. 

9.2.3 Personalavdelning 

Personalavdelningen ansvarar för HR-funktioner, personalrekrytering och 

personalutbildning. Personalavdelningen har också ansvar för stöd åt LTH:s 

lärarförslagsnämnder. Totalt 5 245tkr. 

9.2.4 Informationsavdelning 

Informationsavdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation, stu-

dentrekrytering, examenshögtid samt tryckt informationsmaterial, LTH-Nytt 

samt webb. Totalt 5 015 tkr. 

9.2.5 Internationella avdelningen 

Avdelningen ansvarar för kontakter med utländska universitet, hantering av 

och stöd till utbytesstudenter. Totalt 4 390 tkr. 

9.2.6 Studentservice och programservice 

Studentservice utgörs av flera avdelningar:  

Utbildningskontoret ansvarar för antagning till utbildningar på grundläggande 

och forskarnivå, i den mån detta utförs av LTH, och till forskarutbildnings-

administration kring disputationer samt utfärdande av examensbevis för samt-

liga utbildningar inom LTH. 
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Studievägledningen ansvarar för studievägledning och coachning av studen-

ter. Studievägledningen har också tillsammans med programservice ansvaret 

för mottagning av nya studenter. 

Karriärcentrum ansvarar för karriärvägledning och kontakter med näringsliv 

och omgivande samhälle. 

Kuratorerna samarbetar med studenthälsan och har också ansvaret för samar-

betet med studiemedelsnämnden. 

Programplanering Programservice ansvarar för stöd till programledningar, 

schemaläggning, lokalbokning, mottagning av nya studenter i samarbete med 

studievägledningen, kursutvärderingar mm.  

Total kostnad för student- och programservice är 18 720 tkr. 

9.2.7 Forskningsservice 

Bidrag till Forskningsservice inom sektion Forskning, Innovation och Extern 

samverkan (FIE). Totalt 300 tkr. 

 

9.3 Speciella verksamheter som är knutna till LTH:s kansli 

9.3.1 Datordrift 

Datordrift omfattar inköp, drift och underhåll av samtliga undervisningsdato-

rer inom LTH samt administrativa datorer vid LTH:s kansli. Gruppen har 

också ansvar för passersystem. Totalt avsätts 8 343 tkr för datordrift inkl in-

vesteringar. 

9.3.2 Bibliotek 

Bibliotekskostnaderna avser kostnader för LTH:s bibliotek. I anslaget ingår 

dels kostnader för personal och förvärv samt drift av verksamheten inom stu-

diecentrum, A-IKDC samt E -huset dels bidrag med 700 tkr till respektive 

husbibliotek på Fysik, Matematikcentrum, V -huset och Kemicentrum. Bidra-

gen till husbiblioteken kommer att ses över under 2011.  Dessutom finansie-

ras förvärv till biblioteket i Helsingborg. Anslag till universitetsbiblioteket, 

biblioteksdirektionen samt kulturarvet tas inom kostnader för gemensamma 

ändamål på universitetsnivå liksom kostnader för elektroniska tidskrifter. To-

talt avsätts 7 465 tkr för biblioteksverksamhet inom LTH. 

9.3.3 Kostnader för infrastruktur 

Gemensam kostnad som omfattar underhåll och ombyggnadskostnader, upp-

sagda lokaler, restauranger, fakultetsklubb, läsrum och uppehållsrum, övriga 

gemensamma lokaler. I posten ligger också kostnader för gemensam post- 

och telehantering samt lokalvård för gemensamma lokaler. Total kostnad  

37 547 tkr. 

9.3.4 Kostnader för miljö och strålskydd 

För hantering av miljöfarligt avfall samt strålskyddsverksamhet avsätts 1 415 

tkr. 

9.3.5 Kostnader för personalrekrytering och personalvård 

Kostnader för personalrekrytering, lokal rehabilitering och strukturella för-

ändringar. Kostnad 5 810 tkr. 
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9.3.6 Kostnader för studentrekrytering 

Studentrekrytering, mässor, informationsmaterial och LTH produkter redovi-

sas här. LTH ansvarar nu för studentmässor för hela universitetet. Kostnad 

2 260 tkr. 

9.3.7 Kostnader för schemasystem samt speciella projekt  

Kostnader för introduktion, schemasystem samt projekten GEMSTONE, 

CEQ och Student Success.  Totalt 1 933 tkr. 

9.3.8   Kostnader för examenshögtid 

I regel hålls två examenshögtider per år till en kostnad av 150 tkr. 

9.3.9   Kostnader för LTH-nytt 

LTH:s egen tidning kostar 325 tkr. Tidningen ges ut 2 ggr per år.  

9.3.10   Kostnader för övrig kommunikation 

För Alumni, mediabevakning, web mm avsätts 1 495 tkr. 

9.3.11   Kostnader för LTH:s 50-års jubileum 

Totalt avsätts 2 000 tkr för jubileet. Kostnaderna delas så att 1 000 tkr belastar 

vardera utbildningsanslaget och forskningsanslaget. 

9.3.12   Samarbete med studentkåren 

Samarbetet med studentkåren som specificeras i speciellt avtal omfattar er-

sättning för kårens deltagande i examenshögtider, studentmottagning, interna-

tionellt arbete mm. Avtalet omfattar 480 tkr. 

 

9.4 Universitetsgemensamma kostnader 

De universitetsgemensamma kostnaderna samt LTH-gemensamma kostna-

derna redovisas i tabell nedan. 

 

 

 
 

Univ gem kostnad för LTH

Utbildning Uppdr utb Forskning

Totalt 53 987 2 466 65 667

Områdesgem kostnad LTH

Utbildning Uppdr utb Forskning

Ledning 24 351 241 4 484

Utbildning-Forskning 30 417 128 5 970

Ekonomi-personal 4 941 195 9 590

Infrastruktur 36 857 204 20 110

Bibliotek 2 574 39 4 852

Nivåspecifikt 0 0 0

Totalt 99 140 807 45 005
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9.5 Centralt funktionsansvar för lokala nät (CFL) 

Finansieringen av CFL har tidigare till hälften finansierats med kapital på 

universitetsnivå. Från och med 2011 kommer hela beloppet, för LTH 4 866 

tkr, att belasta områdena. Beloppet är beräknat i relation till antalet heltidsek-

vivalenter anställda. 

 

 

10 MBL-förhandling 

 

Fördelningsbeslutet MBL förhandlades den 7 december 2010. 

 

 

 

 

11 Beslut 

 

LTH:s styrelse beslutar 

 att  fastställa fördelning av utbildningsanslag och uppdrag (hst) enligt 

avsnitt 6 bilaga 1 

 att  fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 7 bilaga 2 

 att  fastställa enhetshyra enligt avsnitt 8 bilaga 3 

 att  fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 9 

bilaga 4 och 5 

 att uppdra till rektor att fatta ytterligare beslut som har samband med  

  implementeringen av de åtgärder om vilka beslut fattats 

 att uppdra till rektor att fatta beslut om fördelningsmodell för ersättning 

till resor mellan Lund och Helsingborg 

 att  uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar 

och mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna. 

 

 

 

Bilagor Sid 

 Grundutbildningsanslag per institution 1A 1 

 Grundutbildningsanslag per institution och kställe 1B  2 

 Kurstilldelning per kställe o kurs 1C  3

 Fakultetsanslag per institution 2A  18 

 Fakultetsanslag startbidrag, post-doc, merit. Tid 2B  19

 Fakultetsanslag riktade satsn, medfinans o RQ08 2C  21

 Fakultetsanslag riktade infrastrukturmedel 2D  23 

 Fakultetsanslag examinationer 5 år 2E  24 

 Enhetshyra per institution 3  25 

 Gemensamma kostnader 4A  26 

 LTH-gemensamma kostnader 4B  27

 Fördelning gemensamma kostnader per inst 4C  29 

 Nedsättning till institution 5  30 

 

 


