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Rektorsrapporter till SLTH, 13 februari 2017 
 
Rektor Viktor Öwall 
 
Aktuella frågor framöver 

• Implementering av de nya GU och FO organisationerna med och de 
förändringar detta får för kansliets arbete. 

• Arbeta för det strategiska arbetet gentemot MAX och ESS. 
• Utvecklingen av LU/LTHs närvaro på SVS. Denna utveckling har 

tagit ett stort steg framåt iom LUs tydliga ställningstagande för en 
närvaro. Arbetsgrupp har formellt utsetts av Rektor LU. 

• Stärka externa kontaktytorna gentemot anslagsgivare etc.   
• Diskussioner med RISE, Research Institutes of Sweden, angående 

framförallt ProNano och MAPCI. 
• Långsiktigt arbete med LTHs synlighet och den nya 

kommunikationsstrategin. 
• Arbeta med ”Hållbart Campus” och Campus utveckling.  
• Utvecklingen av TFHS verksamhet, speciellt kontakterna med 

försvarsmakten och forskningsanknytningen. 
• Leda arbetet med LTHs utvecklingsprojekt som skissats på i den 

strategiska planen. 
 
 

Många av de frågor som pro- och vice-rektorer tar upp ligger 
naturligtvis högt på listan av aktuella frågor. 

 
 
Händelser, möten, resor, etc av vikt 

• Sen sist 
o 7/12: Möte Huawei 
o 7/12: Möte Sparbanksstiftelser  
o 8/12: Styrelsemöte WSP 
o 9/12: Styrelsemöte Mobile Heights 
o 12/12: Möte med Försvarsmakten om TFHS i Linköping 
o 13/12: Styrelsemöte K2 (delvis via telefon) 
o 14/12: Möte med Regionen och RISE i Malmö 
o 15-16/12: Rektors deltagande i Wireless Workshop 

Bjärsjölagård 
o 19/12: Styrelsemöte NanoLund 
o 19/12: Inledning LU 350år 
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o 10/1: Grandträffen 
o 11/1: Mottagning Internationella studenter 
o 11/1: MAX collaboration meeting 
o 13/1: Heldag LTHs ledning Trolleholm 
o 16/1: Styrgrupp Materials Business Center 
o 18/1: LTH öppnar serien med Jubileumsföreläsningar. 

Föreläsare: Ulf Ellervik. Stor succe! 
o 20/1: MediconVillage firar 5år. LU tecknar Konsortialavtal 

med MV som även signeras av Rektor LTH samt dekaner 
MN-fakluteterna. 

o 26/1: Besök från Keio University, Japan 
o 26/1: Deltagande Malmö-Lunds Byggmästareförenings 

Årshögtid. 
o 28/1: Carl-dagen, LUs födelsedag. 

 
• Kommande 

o 2/2: CESAER BoD Brussels (Annika M deltar) 
o 3/2-10/2: ISSCC konferens San Francisco inom elektronik 
o 13/2: SLTH 
o 13/2: Styrelsemöte K2 
o 15/2: Möte Ericsson som en del av det strategiska 

samarbetsavtalet. 
o 17/2: Deltagande Ljungbyhed Air 
o 10/3: LTHs Näringslivsråd 
o 13/3: Styrelsemöte NanoLund 
o 16/3: möte om IKEA donationen 
o 28/3: Styrgrupp MBC 
o 29/3: Välkomna Flickor på Teknis 
o 29/3: Budgetdialog LU 
o 30-31/3: Internat Rektors Ledningsråd 
o 3-4/4: Deans Conference Munich. 
o 6-7/4: LTH Styrelseinternat 

 
 
Högtider, etc 

• … 
 
 

Uppdrag 
• Ordförande Forskningsnämnd LTH 
• Styrelseledamot WASP 
• Styrelseordförande NanoLund 
• Styrelsemedlem i Mobile Heights 
• Styrelseledamot i K2 
• Medlem samordningsgrupp MAXIV 
• Board member CESAER 
• Styrelseledamot AFC 
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Prorektor Annika Mårtensson 

 
Grundutbildning 

• Ledningsgrupp Grundutbildning 
o Möte varannan veckar 
o Möten med programledare samt med studierektorer– 

syfte: skapa kontaktytor i organisationen. 
• Utbildning av ca 15 studenter som tillhör gruppen nyanlända 

som fått uppehållstillstånd, de följer kurser vid LTH samtidigt 
som de studerar svenska.  

• Ledningsgruppen för Grundutbildning har efter ett halvår 
funnit formerna för arbetet, men också identifierat flera 
punkter där det måste tas fram riktlinjer inför beredning av 
beslutsärenden som nya program samt beslut om exempelvis 
kursutbud vid LTH.  

• Arbetsgrupperna för fördelningsmodell, avtalsprocess 
(överenskommelse mellan program och institution) och 
utbildningsstruktur kommer att presentera sitt arbete under 
våren. Kvalitetsramverket som kommer att kunna användas 
både för att se på kvaliteten på befintligt program men också 
för att utveckla programmen testas just nu på några program 
och kommer också att presenteras under våren. 

 
Forskarutbildning 

• Forskarutbildningsnämnd 
o Möten var fjärde vecka 
o Principdiskussioner kring disputationer och 

betygsnämnder sammansättning, 
forskarutbildningsledarna arbetar för att få en samsyn 
av sitt arbete. Kontakter med studierektorerna inom 
forskarutbildningen. 

o Principdiskussioner och beredning av beslut avseende 
kursplaner. 

o Möten med FUN och studierektorer  
• Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt. Förberedande 

arbete pågår med anledning av detta. Fyra ämnen är utvalda 
av UKÄ, förberedande möten med studierektorer och 
ämnesansvariga för dessa ämnen. En del ämnen inom 
maskinteknik-området kommer att utvärderas under 2018 
och inom kemi-området 2020. 

• Utsett arbetsgrupper som ska arbeta med frågor inom 
kvalitetsramverk för forskarutbildning. 

• Möten med studierektorerna inom forskarutbildningen där 
gemensamma frågeställningar tas: tillsättning av 
betygsnämnd, hur arbetar man med det på institution och 
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hur arbetar forskarutbildningsledarna (som är ledamöter i 
FUN) med det; har kan man kvalitetssäkra avhandlingarna; 
hur kan forskarutbildningen uppfylla högskoleförordningens 
mål och hur kan man visa det. 

 
 
UKÄ – Utvärderingar 
Preliminär tidplan för utvärderingar som ska genomföras har kommit 
från UKÄ, avser både forskarutbildning och utbildning på 
grundläggande och avancerad nivå. Utvärderingarna är inte riktade 
mot LTH utan är lärosätesutvärderingar. 
 
Under 2016-2017 kommer en tematisk utvärdering att genomföras: 
Lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling.  
 
Under 2019 samt 2021 kommer ytterligare tematiska utvärderingar 
att genomföras. Ämnen för dessa är inte fastställda. 
 
Under 2020-2021 kommer Lärosätets kvalitetssäkringsarbete att 
granskas. Observera att det gäller både forskarutbildning och 
grundutbildning. 
 
Ett mindre antal av LTHs forskarutbildningsämne kommer också att 
granskas under perioden 2016-2022. 
 
 
 
Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald, LTH 
Fortsatt stöd från LTH till gästprofessor av underrepresenterat kön. 
Viktig fråga för LTH (och LU): Hur behålla kvinnor genom hela 
karriärstegen? Förslag på utvecklingsprogram för yngre forskare.  
Koppling också till mål för Lunds universitet som innebär att 40% av 
alla rekryterade och befordrade professorer samt gästprofessorer ska 
vara kvinnor. Detta kan komma att påverka rekryteringsprocesserna 
vid LTH. 
Förslag på Tenure track –program för yngre lärare/forskare framtaget. 
Diskuterat i forskningsnämnden också. 
• Utvecklingsprogram(4 år) -biträdande universitetslektor (BUL) för 

underrepresenterat kön 
Syfte: på längre sikt utöka rekryteringsbasen av underrepresenterat 
kön för seniora lärarbefattningar 

 
Uppdrag 

• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd 
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd  
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o Denna genomför just nu en genomlysning av 
fakulteternas forskarutbildningsorganisationer, 
föreskrifter, dokumentation mm med relation till 
forskarutbildningsfrågor. 

• Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsarbete  

• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH 
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnden – LTH  
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 

likabehandlings- och mångfaldsarbete – LTH 
• Ordförande i Vattenhallens styrelse 
• Ledamot i USVs styrelse 
• Ledamot i styrelse för Nationellt Resurscentrum för Fysik, 

NRCF 
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg 
• Ledamot i KCFPs programråd 
• Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom 

Cesaer 
•  
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Vicerektor Forskning Erik Swietlicki 
 
 
De nya krav som ställs på våra forskare för att vara framgångsrika i 
konkurrensen om externa medel kommer att kräva ett utökat stöd från LTH 
centralt i kombination med tydliga strategier. Utan ett sådant centralt stöd 
kommer det att bli svårt att uppnå målen inom forskning så som de 
formuleras i LTHs nya strategiska plan. Vicerektor för forskning har 
tillsammans med LTHs forskningsnämnd och ledningsgruppen utarbetat ett 
förslag på hur en stödverksamhet för forskning inom kansliet bör se ut. 
Förslaget presenteras för SLTH under våren 2017. 
Forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella och internationella – kommer 
oundvikligen att kräva en betydligt större insats från fakulteten framöver. 
Denna fråga är helt avgörande för LTHs framtida forskning och är således 
högprioriterad. Kraftiga prioriteringar måste nödvändigtvis göras, och dessa 
måste följa en tydlig strategi. MaxIV och ESS måste givetvis utnyttjas till 
fullo. 
Den senaste forskningspropositionen betonar starkt forskningens samverkan 
med det omgivande samhället. Stora statliga resurser omfördelas mot 
forskningsområden som betonar samverkan. Även om LTH är väl förberedda 
så kommer detta att bli ytterligare en utmaning för både ledning och forskare. 
 
Aktuella frågor  

• Verksamhetsplanen för LTHs forskningsnämnd (FN) för 2017 har 
fastställts av FN. LTHs nya strategiska plan har varit vägledande. 

• LTHs forskningsnämnd ska initiera och driva utvecklingsprojekt 
inom LTH som berör forskning, samverkan och innovation i syfte att 
förverkliga LTHs nya strategiska plan. Prioritering av 
utvecklingsprojekt pågår. 

• Förslag på stärkt stöd för forskning vid LTHs kansli har behandlats 
av FN. Medel finns reserverade i budget för 2017. I första hand 
siktar vi på att anställa en LTH-gemensam forskningskoordinator 
som stöd för vicerektor forskning och FN. 

• LTHs forskningsnämnd ska under våren göra en översyn av LTHs 
modell för fördelning av fakultetens medel för forskning. Förslag på 
utökat startbidrag för rekryterade professorer och ett 
karriärutvecklingsprogram (tenure track) för nyrekryterade BUL av 
underrepresenterat kön finns redan och kommer att läggas fram för 
styrelsen under våren. 

• LTHs forskningsnämnd ska under året göra en översyn av strukturen 
för LTHs institutioner och avdelningar. Styrelsen informeras löpande. 

• Vicerektor för forskning bevakar och påverkar stödet till 
forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella och internationella. LTH 
(10 mnkr) har i samverkan med N-fak (20 mnkr) utlyst lokala 
infrastrukturmedel inför 2018. LU kommer snart att utlysa LU-
övergripande infrastrukturmedel (20 mnkr). Detta stöd är trots sin 
omfattning otillräckligt. Flera nationella forskningsinfrastrukturer som 
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berör LTH tillåts att söka medel från VR under våren men anslagen är 
kraftigt begränsade och minst 50% medfinansiering krävs från 
universitetet. 

• Vicerektor för forskning är medlem i Linxs styrgupp för MaxIV och 
ESS och föreslås representera LTH i den styrelse som kommer att 
bildas under våren. Linxs (www.linxs.se) erhåller stöd från LU 
centralt under en uppstartsfas och kommer att bli mycket ett viktigt 
instrument för att möjliggöra för våra forskare att till fullo dra nytta av 
MaxIV och ESS. Kopplingarna mellan Linxs och RISE, Materials 
Business Center (http://materialsbusinesscenter.se/) och FIRS 
(Forsknings- och innovationsrådet Skåne) måste utvecklas. 

• LUNARC (som ligger under LTH) är en del av SNIC; Sveriges 
infrastruktur för datorberäkningar och datalagring. SNIC har lämnat in 
ett förslag till hur denna nationella infrastruktur ska se ut under åren 
2018-2022. LUNARCs styrelse är mycket missnöjda med detta 
förslag. En möjlig konsekvens är att LUNARC och därmed LU 
lämnar SNIC. Stacey Sörensen är aktiv i denna fråga. LUNARCs 
styrelse verkar för att LUNARC (och LDC) flyttar till Science Village 
Scandinavia. 

• LTHs nyinrättande biblioteksnämnd arbetar med att ta fram en policy 
för hantering av e-media samt ett förslag till omstrukturering av LTHs 
nuvarande bibliotek. LUs forskningsnämnd och biblioteksstyrelse (där 
vicerektor för forskning representerar LTH) arbetar också med frågor 
rörande Open Science och kommer under året att ta fram en LU-
policy. LTH stöder Open Science. 

• LUCRIS måste utvecklas vidare till att bli ett stöd för våra forskare 
och ett fönster utåt för vår forskning.  

 
 
 
Ledningsarbete - forskning 
 
Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete 
och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet 
återkommande är: 

• LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka) 
• LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor 

forskning LTH är vice ordförande) 
• LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 
• LTHs biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin) 
• LUs biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 
• LUNARCs styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin) 
• LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar) 
• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka) 

 
 

http://www.linxs.se/
http://materialsbusinesscenter.se/
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Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

 
• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för 

vetenskapliga och tekniska beräkningar. 
• Ordförande och LUs representant i arbetsgruppen ”Smarta material” 

med LU, Region Skåne och MAH. Ett syfte med gruppen är att 
bereda frågor rörande materialforskning till FIRS där Max IV och 
ESS spelar en viktig roll. 

• Medlem i Linxs interimistiska styrgrupp, därefter medlem i Linxs 
styrelse (vicerektor forskning LTH representerar fakulteten). 

• Ordförande i LTHs biblioteksnämnd. 
• LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning LTH representerar 

fakulteten). 
• Medlem i LUs strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska 

fungera som stöd till Systemägare och Systemförvaltning i 
strategiska frågor kring LUCRIS (vicerektor forskning LTH 
representerar fakulteten). 

• Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 
Technology). 

• Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för 
förbränningsprocesser).  

• Medlem SHC programråd (Svenskt hydridtekniskt centrum). 
• Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 
• Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 
• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och 

ledningsgrupp. 
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Vicerektor Samverkan & Innovation VAKANT 
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Vicerektor Internationellt Per Warfvinge 
 
Nätverk 

• Inga nyheter. 
 

Besök 
• Aalto University (utbyte samt forskningssamarbete). 
• Keio University, Japan. 

 
Masterprogram 

• Ansökan till masterprogrammen stängde 15 jnauari, och de 
avgiftsskyldiga sökande ska betala anmälningsavgift senast 1 
februari. Antalet förstahandssökande utan svenskt personnummer 
har per 26 januari ökat med 40% jämfört med 2016, inklusive en 
fördubbling på programmen Wireless Communication och Enbedded 
Electronics Engineering. Siffrorna kommer uppdateras till 
styrelsemötet. Ökningarna är mycket stora även på Biotechnology 
och Water Resources Engineering.  

 
Utbytesstudier 

• Av de 786 studenter som tog civilingenjörsexamen 2016 hade 34,4% 
utlandsstudier i sin examen, vilket är den högsta nivån någonsin. 
Detta trots att antalet utlandsförlagda examensarbeten minskat till 57 
stycken jämfört med toppnoteringen 83 år 2014. 

• Bland Arkitekter och Industridesigners minskar studentutbytet av 
oklara skäl.  

• Intresset för utbytesstudier är fortsatt högt även inför 2017/2018. En 
andra ansökningsomgång avslutas 1 februari. Siffrorna kommer 
uppdateras till styrelsemötet. 
 

Universitetsnivån 
• Som en del i universitetets 350-årsfirande hålls en Global Day den 2 

april.  
 
Projekt 

• Christina Grossmann deltar i en översyn av 
internationaliseringsverksamheten som gemensamt drivs av 
Stockholms, Lunds, Uppsala och Göterborgs universitet.  

• University of British Columbia, University of Toronto samt 
University of Michigan (ny) skickar totalt knappt 30 studenter 
till LTH i maj/juni för Undergraduate research. Nytt för i år är att 
LTH kommer inkludera en mindre kurs i Swedish society, 
innovation and culture. Denna aktivitet resulterar i att LTH 
erhåller extremt attraktiva utbytesplatser i USA och Kanada.  
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ANMÄLNINGSLISTA 
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Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2016-12-13 U 2016/572 Anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid  

LTH, Camilla Hedberg. 
2017-01-17 U 2016/686 Beslut om läsårsindelningen 2017/2018, 

Emma Grönberg. 
2017-01-24 STYR 2017/85 Ändring av beslut om utseende av ledamöter i 

forskarutbildningsnämnden vid LTH,  
Beatrice Nordlöf. 
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LTH:s  Kans l i ,  Ekonomi  
Kar in  Assarsson  
Susanne Håkansson 
Ola Olsson 

 
 
 
 
LTH  - ekonomisk rapportering per 2016-12-31 
1. Sammanfattning  

 

        Avvikelse 

 Tkr Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016 utfall-budget 

Utbildning resultat 7 635 4 931 -9 068 13 999 

Forskning resultat 18 766 26 219 -7 394 33 612 

Resultat totalt 26 401 31 150 -16 462 47 611 
 
 

• I helårsbokslut 2016-12-31 redovisar LTH totalt ett överskott om 31 150 tkr, 
fördelat på 4 931 tkr inom utbildningsverksamheten och 26 219 tkr inom 
forskningsverksamheten. 

 
• Liksom tidigare bokslut medför förväxling inom olika intäkts- och kostnadsslag 

vid budgetering, svårigheter att analysera förändringar av verksamheten. 
Förbättringsarbete fortlöper. 

 
• Från den 1 maj 2016 har LTH infört en ny ledningsorganisation för 

Grundutbildning, Forskarutbildning samt Forskning. 
 
• Ombyggnationen av V-huset har slutförts, vilket medfört ökade lokalkostnader 

för hela LTH samt för berörda institutioner även ökade driftskostnader. 
 
• Årets utbildningsuppdrag på 520 513 tkr har uppnåtts med råge, dock är 

överproduktionen på nedåtgående. Detta trots att LTH mer än fördubblade sin 
antagning till Tekniskt Basår i Helsingborg HT16. 

 
• Årets grundutbildningsanslag har fördelats i sin helhet. 

 
• Årets bidragsinkomster uppgår till 645,3 mnkr och ligger på en fortsatt hög 

nivå. 
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2. Utbildning 

 

 
 

2.  Utbildning – utfall jämfört med budget 
 
2016 var återigen ett tufft år för LTH:s institutioner. Många institutioner vittnar om 
att grundutbildningens infrastruktur är eftersatt och att nya medel för 
kursutveckling är nödvändiga för att utbildningens höga kvalitet skall bibehållas. 
 
Den första maj 2016 sjösatte LTH en ny grundutbildningsorganisation med nya 
programledningar, områdesansvariga samt den nya ledningsgruppen för 
grundutbildning. Den nya GU-organisationen kommer att stärka utbildningen vid 
LTH, tydliggöra ledningsstrukturen samt öka transparensen. 
 
LTH har fortsatt mycket högt söktryck, trots detta fortsätter arbetet med att dra ner 
på överproduktionen. Arbetet har pågått i flera år och vi ser en trygg och 
kontrollerad nedgång varje år. Denna neddragning är något som vi följer mycket 
noga och vid 2016 år utgång ligger den på 8,6 %, målet är omkring 5 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaträkning, tkr Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016 Diff utfall-budget Budget 2017 
Årets inkomst statsanslag 506 178 500 069 511 880 -11 811 527 890
Årets inkomst bidrag 15 132 14 057 12 541 1 515 12 960
Årets inkomst uppdr, avg, övr. 50 231 71 058 44 018 27 040 60 469
Nettoperiodisering -655 2 426 2 830 -404 3 674
Finansiella intäkter 18 18 18
Summa Intäkter 570 904 587 627 571 269 16 358 604 993
Personalkostnader & stipendier -306 511 -313 636 -311 352 -2 284 -318 204
Löpande semesterkostnader -63 644 644
Lokalkostnader -123 205 -137 678 -119 996 -17 682 -124 746
Driftkostnader -54 582 -57 614 -74 549 16 935 -82 333
Avskrivningskostnader -12 499 -10 483 -10 558 75 -9 081
Ind kostn ovanliggande nivåer -66 919 -63 883 -63 883 -0 -66 583
Påläggsbokföring 547 0 0 0 0
Finansiella kostnader -38 -46 -46
Summa Kostnader -563 270 -582 696 -580 337 -2 359 -600 946
Summa RR 7 635 4 931 -9 068 13 999 4 047
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2a Intäkter  
 
När 2016 nu summeras landar LTH på ett positivt resultat om 4 931 tkr, detta 
kommer sig av att främst intäkterna ökat mot budget. Vid helårsbokslutet översteg 
de redovisade intäkterna budget med 16 358 tkr till 587 627 tkr. Detta beror till 
största delen på ökade avgiftsintäkter men även bidragsintäkterna, som främst 
avser Vattenhallen och donationen från IKEA, är ca 1 515 tkr högre än budgeterat.  
 
Avvikelser per kontogrupp beror till stor del på förväxlingar vid budgetering och 
kommentarerna är begränsade till relevanta förändringar. 
 
Anslag, avgifter samt övriga intäkter 
LTH har under 2016 varit ett mycket populärt val för avgiftsfinansierade studenter 
vilket medfört en del positiva ekonomiska följder. Inför året budgeterade LTH för 
10 000 tkr i inkomst för avgiftsfinansierade studenter, detta gjordes utefter 
försiktighetsprincipen och när året summeras uppgår posten till 16 414 tkr. Detta är 
resultatet av målmedvetet arbete på inom Universitetet samt ett högkvalitativt 
mottagande av LTH:s internationella avdelning. 
 

 
 
Liksom 2015 beviljades LTH ett fortsatt omställningsbidrag associerat med 
Campus Helsingborg på 5 000 tkr. Bidraget tillsammans med de 2 900 tkr av 
fakultetens egna anslagsmedel som tillförs Campus Helsingborg är oerhört viktigt 
för LTH för att kunna fortsätta minska det stora underskott som sedan tidigare 
finns i Helsingborg.  
 
I budget 2016 avsattes medel för kvalitetshöjande åtgärder samt utbildningsinsatser 
för att bibehålla en hög kompetens i organisationen. Vilka kvalitetshöjande 
åtgärder som ska prioriteras är ännu ej beslutade, varvid 2 167 tkr i statsanslag 
fortfarande är outnyttjade.  
 
Hyresintäkter för bokningsbara lokaler har ökat då universitetet införde en 
prishöjning för dessa vid förra årsskiftet. Hyreshöjningen samt någotsånär 
bibehållen bokningsfrekvens resulterade i en intäktsökning för LTH gemensamts 
bokningsbara lokaler med 8,9 %, samtidigt som institutionerna drabbas av 
motsvarande kostnadsökning. Justeringen för den nya prislistan, som presenterades 
först efter budgettillfället, varierar men de flesta lokaltyper och tidsintervaller 
ökade med mellan 3 % - 5,5 %. Prishöjningen med en bibehållen bokningsfrekvens 
har inneburit en intäktsökning för LTH gemensamt med ca 1 525 tkr för året.  
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2b Kostnader  
 
Kostnaderna för LTH har under 2016 ökat med 2 359 tkr (0,4%) till 582 696 tkr 
mot budgeterade 580 337 tkr. Att kostnaderna för utbildningsverksamheten totalt 
var högre än budgeterat beror mestadels på den ökade hyran för bokningsbara 
lokaler men även något på ökade personalkostnader inom GU.  
 
Personalkostnader 
Kostnaden för personalen landade 2016 på 313 636 tkr för utbildningen.  
LTH fortsätter att göra effektiviseringar inom verksamheten. Trots en ökande 
omsättning så minskar antalet heltidsekvivalenter. Vid utgången av 2016 låg 
antalet HTE på 1 417, motsvarande siffra var 1 430 för 2015 samt 1 469 för 2014. 
Samtidigt har personalen haft en löneökning på ca 3% under 2016. Denna ökning 
ligger till grund för att budgeten för personalkostnader (311 352 tkr) överskrids 
med 2 284 tkr. Det skall dock sägas att det motsvarar mindre än 1% vilket tyder på 
effektiviseringar samt mycket välunderbyggd budgetering hos institutionerna. 
 
Lokalkostnader 
Uppgår vid utgången av 2016 till 137 678 tkr. Detta är 23,6% av LTH:s totala 
utbildningskostnader. Resultatet är 17 682 tkr högre än budgeterat (119 996 tkr) 
och beror förutom kontoförväxling vid budgetering, mestadels på ökade kostnader 
vid förhyrning av bokningsbara lokaler (11 328 tkr).   
 
Resterande avvikelse mot budget beror främst på oförutsedda utgifter till följd av 
ombyggnationen av V-huset. 
 
Driftkostnader 
LTH redovisar 57 614 tkr i driftskostnader för 2016. Detta är 16 935 tkr mindre 
kostnader än de budgeterade 74 549 tkr. Förutom kontoförväxlingar vid 
budgetering, beror detta till största del på att man på LTH gemensamt idkat en 
återhållsamhet avseende inköp av varor och tjänster. Vidare har förbrukningen av 
tidigare inkomna kvalitetsmedel ej skett i samma takt som var budgeterat och det, 
tillsammans med att tänkta satsningar på reparationer och underhåll ej genomförts, 
gör att driftskostnaderna blir kraftigt lägre än budgeterat. 
 
För inblandade institutioner och V-husets husstyrelse har ombyggnationen av V-
huset inneburit en del oförutsedda kostnader vilket ger utslag främst inom driften.  
    
Avskrivningar  
Är i linje med budget (endast 16 tkr mer kostnader än budgeterat), de avvikelser 
som rapporterats kommer sig av större investeringar än beräknat på fysik samt 
Kemiteknik men detta täcks av något mindre investeringar än brukligt på LTH 
gemensamt. 
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3. Forskning 
 

 

 

3.  Forskning – utfall jämfört med budget 
 
Resultatet för forskningsverksamheten visar i helårsbokslutet ett överskott om 26,2 
mnkr. Jämfört med budgeterat resultat, -7,4 mnkr, är utfallet en förbättring med 
+33,6 mnkr. 
 
Årets bidragsinkomster uppgår till 645,3 mnkr och ligger på en fortsatt hög nivå 
trots tidigare indikationer på att trenden skulle vara svagt nedåtgående. Jämfört 
med 2015 är detta en ökning med 20,7 mnkr eller 3,3%.  
 
 

 
 
 
 

Resultaträkning, tkr Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016 Diff utfall-budget Budget 2017
Årets inkomst statsanslag 393 301 399 381 368 168 31 213 375 153
Årets inkomst bidrag 624 528 645 270 633 162 12 107 623 009
Årets inkomst uppdr, avg, övr. 102 400 106 991 66 112 40 879 94 188
Nettoperiodisering 69 970 60 560 95 065 -34 505 62 959
Finansiella intäkter 344 203 30 173
Transfereringar-I 50 748 42 015 37 826 4 189 32 590
Summa Intäkter 1 241 291 1 254 419 1 200 363 54 057 1 187 900
Personalkostnader & stipendier -730 953 -742 275 -715 231 -27 044 -723 994
Löpande semesterkostnader -1 415 1 158 1 158
Lokalkostnader -141 767 -130 703 -133 237 2 534 -141 637
Driftkostnader -149 696 -151 535 -169 524 17 989 -140 142
Avskrivningskostnader -74 064 -83 780 -73 844 -9 936 -73 916
Ind kostn ovanliggande nivåer -74 112 -78 410 -78 410 0 -81 185
Påläggsbokföring 588 0 400 -400 0
Finansiella kostnader -356 -640 -85 -555
Transfereringar-K -50 748 -42 015 -37 826 -4 189 -32 590
Summa Kostnader -1 222 524 -1 228 201 -1 207 757 -20 444 -1 193 464
Summa RR 18 766 26 219 -7 394 33 612 -5 564
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LTH genomförde den 1 maj 2016 en ny nämndsorganisation som bl a innebar att 
de tre tidigare forskningsnämnderna gått samman till en forskningsnämnd där 
fokus även kommer att ligga på ekonomi och ekonomistyrning av LTHs 
forskningsverksamhet. 

 

3a Intäkter  
 
LTH budgeterade totalt 1,2 miljarder i intäkter för forskning 2016. Utfallet blev ett 
överskott om 54 mnkr eller 4,5% och återfinns inom de olika intäktsgrupperna. 
 
Statsanslag 
Redovisade intäkter för statsanslag uppgår till 399,4 mnkr och är 31,2 mnkr högre 
än budgeterat. Överskottet för statsbudgetmedel förklaras framförallt av att 
institutionerna fått extra tilldelning under året som ej var känd vid budgettillfället. 
Någon institution har även fått in anslagsmedel från annan fakultet avseende 2015.    
 
Bidrag 
Bidragsinkomsterna för 2016 uppgår till 645,3 mnkr och överstiger budget med 
12,1 mnkr. För institutionerna, varav de flesta endast budgeterar ”säkra” bidrag d v 
s de bidrag som är beslutade, är skillnaden mellan utfall och budget 41,6 mnkr.  
Centrumbildningarna ger ett negativt utfall samt att på LTH-gemensamt finns en 
budgetjustering på 25 mnkr för eliminering av försiktigt beräknade bidrag på 
institutionerna. Fysik LTH som står för en tredjedel av bidragsintäkterna har fått in 
ytterligare medel på 22,0 mnkr. Även Kemi LTH, Arkitektur, Biomedicinsk teknik 
och Teknik och samhälle uppvisar bidragsinkomster överstigande 10 mnkr mot 
budget. Flera institutioner redovisar dock lägre intäkter än budget. 
 
Inkomst uppdrag, avgifter och övrigt 
Intäkter för beställd utbildning och uppdragsforskning uppgår till 56,3 mnkr och 
överstiger budgeterat belopp med 12,5 mnkr. För avgifter och övriga ersättningar 
enligt §4-förordningen är utfallet 38,2 mnkr och 23,9 mnkr högre än budget. Den 
största posten är kontot för ”Rådgivning och liknande tjänster” som budgeterats till 
8,4 mnkr med ett utfall om 30,6 mnkr och förklaras till stor del av externt 
fakturerad labbtid på Fasta tillståndets fysik. Övriga intäkter uppgår till 12,5 mnkr 
vilket är 4,5 mnkr mer än budgeterat. 
 
Nettoperiodisering 
Nettoperiodiseringen totalt för LTH är 60,6 mnkr för 2016, vilket är 34,5 mnkr 
lägre än budget. Posten är en kredit och innebär att institutionerna lyft in medel 
från balansräkningen för att finansiera årets bidrags- och uppdragsforskning med 
48,5 mnkr respektive 12,1 mnkr. 
 
Transfereringar 
Transfereringarna redovisas till 42,0 mnkr brutto, samma belopp både som intäkt 
och kostnad i resultaträkningen. Netto påverkas inte resultatet.  
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3b Kostnader  
 
LTHs totala forskningskostnader visar ett underskott mot budget om 20,4 mnkr 
eller 1,7%.  
 
Personalkostnader 
Personalkostnaderna, 741 mnkr, uppgår till 60% av de totala forsknings-
kostnaderna och är den största utgiftsposten. För verksamhetsår 2016 är 
personalkostnaderna 11,6 mnkr eller 1,6% högre än under 2015 medan ökningen i 
förhållande till årets budget är 3,6% eller 25,9 mnkr. Det är, liksom tidigare år, det 
ökade antalet doktorandanställningar som utgör den huvudsakliga avvikelsen mot 
de budgeterade personalkostnaderna. LTH budgeterade med 395 doktorander 
(HTE) i avvaktan på säker finansiering medan antalet anställda doktorander i 
december 2016 var 453, en ökning med 58 heltidsekvivalenter.  
 
Lokal- och driftkostnader 
Lokalkostnaderna redovisar ett marginellt överskott mot budget på 2,5 mnkr. Även 
driftkostnaderna redovisar ett positivt budgetutfall på 18,0 mnkr och förklaras till 
viss del av outnyttjade anslag på LTH-gemensamt.   
 
Avskrivningar 
Ökningen av avskrivningskostnader på nästan 10 mnkr kan till största delen 
hänföras till Mikroskopicentrum vid Kemiska institutionen men även Fysiska 
institutionen och Energivetenskaper har gjort nya, större investeringar under 
innevarande år. 
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Mål med dagens möte - ekonomi
• Fastställa bokslut 2016-12-31
• Fastställa budget 2017
• Planeringsförutsättningar 2018 - 2020



Bokslut 2016-12-31(tkr)
Avvikelse

Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016 utfall-budget

Utbildning resultat 7 635 4 931 -9 068 13 999

Forskning resultat 18 766 26 219 -7 394 33 612

Resultat totalt 26 401 31 150 -16 462 47 611

Samfinansiering av externa projekt:
• budget 30 mnkr
• utfall 60 mnkr. 



Bokslut 2016-12-31,  Grundutbildning

• Resultat + 4,9 mnkr varav;
+ 10 mnkr LTH gemensamt 
+ 7,5 mnkr Campus Helsingborg
+ 5,9 mnkr 6 institutioner överskott 
- 17,7 mnkr 12 institutioner  underskott
- 0,8 mnkr övriga enheter 

Se också bokslutskommentarer



Bokslut 2016-12-31,  resultat forskning
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Största ökningarna bidragsinkomster 
2015 vs 2016, totalt + 90 mnkr
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Fastställa bokslut 2016-12-31!
Avvikelse

Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016 utfall-budget

Utbildning resultat 7 635 4 931 -9 068 13 999

Forskning resultat 18 766 26 219 -7 394 33 612

Resultat totalt 26 401 31 150 -16 462 47 611



Budget 2017 översikt
Utbildning Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017 Avvikelse utfall 

16/ bud 17

Intäkter 570 904 587 627 604 993 17 366

Kostnader -563 270 -582 696 -600 946 -18 250

Summa RR 7 635 4 931 4 047 -884

Forskning

Intäkter 1 241 291 1 254 419 1 187 900 -66 519

Kostnader -1 222 524 -1 228 201 -1 193 464 34 737

Summa RR 18 766 26 219 -5 564 -31 782

Resultat totalt 26 401 31 150 -1 517 -32 666



Återkoppling budget 2017

• Budget godkänd - 9 institutioner

• Intern uppföljning - 4 institutioner

• Åtgärdsplan- 5 institution



Åtgärdsplaner-exempel på rapporterade 
skäl till underskott

• Grundutbildning 
–Kurser ges utan ersättning
–Flytt av kurser mellan terminer 

• Forskning
–Doktorander saknar full finansiering
–Avsiktlig förbrukning av m-kapital
–Vikande extern finansiering 



Åtgärdsplaner - sammanfattning

• Omprioriteringar 
• Färre lärarledda timmar
• Naturliga avgångar återbesätts ej
• Återhållsamhet driftkostnader
• Översyn lokaler
• Nya program/ökat antal studenter
• Ny fördelningsmodell till undsättning?!



Budget 2017 Forskning 
/myndighetskapital
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Fastställa budget 2017
Utbildning Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017 Avvikelse utfall 

16/ bud 17

Intäkter 570 904 587 627 604 993 17 366

Kostnader -563 270 -582 696 -600 946 -18 250

Summa RR 7 635 4 931 4 047 -884

Forskning

Intäkter 1 241 291 1 254 419 1 187 900 -66 519

Kostnader -1 222 524 -1 228 201 -1 193 464 34 737

Summa RR 18 766 26 219 -5 564 -31 782

Resultat totalt 26 401 31 150 -1 517 -32 666



Planeringsförutsättningar 2018 - 2020
• På vilket sätt återspeglas styrelsens/ledningens beslut 

i fördelningsbeslutet?
– Prioriteringar
– Satsningar
– etc

• Vilka medel finns att besluta om - i teorin?



FO planeringsförutsättningar 2018-2020 

Prog 2018 Prog 2019 Prog 2020 

Forskninganslag 389 528 389 528 389 528

Riktade medel (som ingår i 
anslaget) -33 717 -33 717 -33 717
*Åtaganden -64 900 -58 700 -56 300

Återstående att fördela 290 911 297 111 299 511

Åtaganden inkluderar beslutade startbidrag, investeringsbidrag och strategiska satsningar samt 
finansiering av Genombrottet, gem fo utb, .V-hallen, E-media etc



GU planeringsförutsättningar 2018-2020 

* Framtida åtaganden avser främst studentlokaler och SI

Prog 2018 Prog 2019 Prog 2020 

GU-Anslag 520 103 519 563 519 563

*Åtaganden appox. 50 mnkr -50 000 -50 000 -50 000

Återstående medel att 
fördela 470 103 469 563 469 563
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LTH - Totalbudget 2017 

 
 
1 Sammanfattning  

Tkr Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017

Utbildning resultat 7 635 4 931 4 047

Forskning resultat 18 766 26 219 -5 564

Resultat totalt 26 401 31 150 -1 517  
 
 

• Budget 2017 visar på sammantaget underskott om 1,5 mnkr, fördelat på ett överskott 
inom grundutbildningsverksamheten med ca 4 mnkr och ett underskott inom forsk-
ningsverksamheten med ca 5,6 mnkr. 

 
• Löneuppräkningen är, i enlighet med LU-gemensamma direktiv, uppskattad till 2,7% i 

relation till aktuella septemberlöner 2016. Uppräkningen avser avtalsperioderna från 
1 oktober 2016 till och med 31 december 2017.  

 
• Pris och löneuppräkningen på statsanslag uppgår för året till 1,51 %. 

 
• 10 av LTHs institutioner budgeterar ett förbättrat resultat i förhållande till utfall 2016 

vilket kommer sig av att institutionerna i allt större omfattning anpassat sina verksam-
hetskostnader till till-gängliga medel samtidigt som statsanslagen ökat. 
 

• Det budgeterade resultatet 2017 inom forskningsverksamheten, och som ursprungli-
gen upp-gick till ett underskott med -26 mnkr, har justerats på fakultetsnivå och bud-
geteras nu till -5,6 mnkr. 
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2 LTHs totalbudget för år 2017  

(Tkr) 
 

Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017
Diff 2016-

budget 2017

Utbildning

Intäkter 570 904 587 627 604 993 17 366

Kostnader -563 270 -582 696 -600 946 -18 250

Resultat 7 635 4 931 4 047 -884

Forskning

Intäkter 1 241 291 1 254 419 1 187 900 -66 519

Kostnader -1 222 524 -1 228 201 -1 193 464 34 737

Resultat 18 766 26 219 -5 564 -31 782

Totalt resultat 26 401 31 150 -1 517 -30 898  
 
 
2.1 Totalbudget – sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell 

LTHs styrelse beslutade vid sitt sammanträde i september 2016 att LTHs institutioner inte får 
generera underskott inom grundutbildningen under 2017 utan dialog med LTHs ledning och 
en plan som visar hur och när ekonomin kommer i balans. 

Fem av LTHs institutioner har anmodats att vidta erforderliga åtgärder och inkomma med en 
klar och tydlig handlingsplan för hur institutionen ska beta av sitt negativa myndighetskapital 
inom grundutbildningsverksamheten samt uppnå en ekonomi i balans både inom forskning 
och utbildning.    

Ytterligare fyra av institutionerna visar på en negativ trend. Beslutade åtgärder inkluderar 
noggrann uppföljning på fakultetsnivå och bokslutsmöten mellan LTHs ledning/ekonomiav-
delning och institutionsledningarna samt dokumentation för förtydligande av hur situationen 
har uppkommit och institutionernas planer för att komma tillrätta med situationen.  

Budget 2017 bjuder inte på några överraskningar och förändringar i förhållande till utfall 2016 
är väntade. Det förbättrade resultatet inom grundutbildningsverksamheten jämfört med utfall 
2016 beror på att institutionerna i allt större omfattning anpassat sina verksamhetskostnader 
till tillgängliga medel samtidigt som statsanslagen ökat. Rapporterade åtgärder på institut-
ionsnivå inkluderar bland annat färre övningsassistenter och föreläsningstimmar. 

Även om frågan om otillräcklig finansiering av grundutbildningsverksamheten i allra högsta 
grad fortfarande är aktuell har fokus delvis övergått till den svikande finansieringen av ett an-
tal forskningsområden vid LTH. Flera institutioner rapporterar märkbart lägre beviljandegrad 
av externa bidragsansökningar vilket leder till ett mer ansträngt klimat för personal som för-
väntas dra in medel för finansiering av verksamheten. 47 % av hela LTHs personalstyrka fi-
nansieras med externa anslag och det blir allt mer påtagligt att andelen statligt forskningsan-
slag är för låg i förhållande till extern finansiering. LTHs ledning arbetar aktivt gentemot LTHs 
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institutioner och har, beroende på institutionens ekonomiska situation, mer eller mindre re-
gelbundna uppföljningsmöten med ledningen för flertalet institutioner. Avskaffandet av den 
tidigare forskningsdatabasen E-kontrakt innebär också att det blivit svårare att, på fakultets-
nivå, följa upp utvecklingen av beviljade bidrag eller att få en ögonblicksbild därav. 

Det budgeterade resultatet 2017 inom forskningsverksamheten, och som ursprungligen upp-
gick till ett underskott med -26 mnkr, har justerats på fakultetsnivå och budgeteras nu till -5,6 
mnkr. 
 

 

 

 

2.2 Anställda – sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter 

2012 2013 2014 2015 2016 Bu 2017
Heltidsekvivalenter 1 407 1 439 1 440 1 424 1 411 1378

Förändring i % 2,3% 0,0% -1,1% -0,9% -2,3%

 

Den budgeterade minskningen av antalet anställda avser nästan uteslutande doktorandan-
ställningar som förväntas minska med ca 8 % från 449 heltidsekvivalenter i december 2016 
till 412. 

Då antalet doktorandanställningar historiskt sett budgeteras lågt i avvaktan på säkerställd 
finansiering är det svårt att göra antaganden om den fortsatta utvecklingen utöver vad som 
rapporteras från institutionerna. Som jämförelse kan nämnas att det totala antalet heltidsekvi-
valenter för 2016 budgeterades till 1 361 medan utfallet vid utgången av året uppgick till 
1411 och det är i synnerhet antalet doktorandanställningar som utgör skillnaden. Det kan 
nämnas att Personalavdelningen vid fakulteten rapporterar att det inte förefaller ha skett nå-
gon förändring av antalet doktorandrekryteringar. 
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3 Utbildning 
 
 
Det förbättrade resultatet i förhållande till utfallet 2016 beror främst på att LTHs utbildningsin-
täkter ökat samtidigt som verksamheten i allt större omfattning anpassat sig till de ekono-
miska förutsättningarna. Verksamhetsåret 2016 inkluderade också en planerad förbrukning 
av myndighetskapital med 6,5 mnkr (tidigare års Nationella kvalitetsmedel) och som inte är 
aktuell för 2017.  
 
Det budgeterade överskottet med ca 4 mnkr kommer sig av att 5 mnkr i extra tilldelning från 
universitetet, tillsammans med 2,9 mnkr av fakultetens anslagsmedel, tillförs Campus 
Helsingborg och resultatförs under året för att delvis täcka underskottet i myndighetskapitalet 
samtidigt som den sammantagna grundutbildningsbudgeten på institutionsnivå visar ett un-
derskott med ca 3,8 mnkr.  
 
Under 2017 kommer fakulteten att fortsätta utbilda fler studenter än vad som kan ersättas i 
förhållande till takbeloppet och LTH förväntas således att uppnå sitt utbildningsuppdrag även 
2017.  
 
Totalbudget utbildning (tkr) 
 

Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017
Diff 2016-

budget 2017

Utbildning

Intäkter 570 904 587 627 604 993 17 366

Kostnader -563 270 -582 696 -600 946 -18 250

Resultat 7 635 4 931 4 047 -884  
 
Intäkter:  
Den budgeterade ökningen av utbildningsintäkter i förhållande till 2016 är ca 17 mnkr varav 
ca 1,6 mnkr avsätts mot kostnadssidan då denna är redovisningsteknisk (köp av kurser från 
andra fakulteter/lokalkostnader).De faktiska ökningarna är 7,9 mnkr i pris- och löneomräk-
ning på statsanslaget medan 7,8 mnkr kommer sig av utbyggnaden av civilingenjörsutbild-
ningen som inleddes av Regeringen 2012 och där 2018 är sista året varefter satsningen är 
inkluderad i ramanslaget (och försvinner alltså inte).  
 
Inom kategorin ytterligare tilldelning förväntas ingen förändring jämfört med 2016. Intäkterna 
som totalt förväntas uppgå till 1,2 mnkr avser anslagsintäkter från andra områden till institut-
ionen för Designvetenskaper och Biomedicinsk Teknik. 
 
Budget för externa utbildningsuppdrag och försäljning/förhyrning av lokaler ligger i linje med 
2016 och budgeteras för till ca 77 mnkr. 
2017 budgeteras ca 18 mnkr hyresintäkter för uthyrning av undervisningslokaler på fakultets-
nivå,  21 mnkr är försäljning av tjänster och publikationer medan 2,3 mnkr är försäljning av 
hela kurser till andra fakulteter. 3,4 mnkr av intäkterna avser beställd utbildning och upp-
dragsutbildning medan diverse tillfälliga intäkter såsom inträde till Vattenhallen och avgifter 
för kopior av allmänna handlingar budgeteras till ca 4 mnkr. Efter den tillfälliga tillbakagången 
av antalet studenter från tredje land som inträffade vid införandet av studieavgifter fortsätter 
antalet betalande studenter att öka och ersättningen 2017 budgeteras till 12 mnkr.  
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Bidragsintäkterna som budgeteras till ca 16 mnkr avser, liksom tidigare år, i första hand do-
nationen från IKEA Stichting Foundation och nya bidrag till Vattenhallen.  
 
Kostnader: 

1,6 mnkr av ökningen är redovisningsteknisk och avsätts mot intäktssidan. 

Personalkostnaderna budgeteras till ca 318 mnkr, dvs. endast ca 5,6 mnkr eller 1,8 % högre 
än utfallet 2016. Trots löneuppräkningen 2016 och 2017 uppges ökningen hållas nere bland 
annat då vissa lärartjänster inte återbesätts vid pensionsavgång samt att timarvoderingar i 
möjligaste mån begränsas 2017.  

4 mnkr av de ökade kostnaderna avser studenternas lokaler som nu uteslutande finansieras 
med grundutbildningsanslag istället för, som tidigare, genom overhead.  

De fakultetsgemensamma kostnaderna som belastar utbildning hölls nere till ett minimum 
under 2016 men enligt försiktighetsprincipen har dessa budgeterats i linje med budget 2016 
snarare än baserat på utfall vilket innebär en ”ökning” med ca 3,2 mnkr.  

Institutionerna rapporterar en sammantagen ökning av driftskostnader med ca 2,5 mnkr eller 
1,6 %. Ökningen är nettot av smärre ökningar och minskningar utspritt på samtliga LTHs 
verksamheter. 

Indirekta universitetsgemensamma kostnader som belastar utbildningsverksamheten budget-
eras sammantaget 2,7 mnkr högre än utfall 2016. 

Avskrivningskostnaderna budgeteras till ca 9 mnkr under 2017, en minskning med ca 1,4 
mnkr jämfört med 2016. Då det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt, begränsas investe-
ringarna i princip till nödvändigt underhåll under 2017 och inga nya större investeringar, på 
någon nivå, budgeteras under året. 
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4 Forskning 

 
LTHs institutionerna budgeterade ursprungligen ett sammantaget underskott med ca 27 
mnkr vilket reflekterar institutionernas intentioner att förbruka sina myndighetskapital. Det 
slutliga budgeterade resultatet  kommer sig av en justering med +21 mnkr på fakultetsnivå 
baserat på antagandet att institutionerna, liksom tidigare år, överskattar förbrukningen av 
statsanslag. Det är dock svårt att, i det rådande ovissa klimatet, göra antaganden gällande 
den framtida forskningsfinansieringen. Regelbundna uppföljningsmöten mellan LTHs ledning 
och institutionsledningarna prioriteras därför under 2017. 
 
Den största delen av medel för forskningsverksamheten inom LTH förväntas även 2017 
komma från externa bidragsgivare varvid externa källor förväntas utgöra ca 70 % av den to-
tala forsknings- och forskarutbildningsfinansieringen.  
 
Många av de externa bidragsgivarna tillåter inte full kostnadstäckning varvid kravet på samfi-
nansiering, för en del av de gemensamma kostnaderna, är nödvändig. Det blir också allt van-
ligare för externa bidragsgivare att kräva en motprestation från högskolan vilket innebär att 
fakultetsanslag motsvarande bidragsbeloppet tas i anspråk. LTH har tidigare flaggat för att 
fakulteten i förlängningen skulle kunna tvingas avstå från en del extern forskningsfinansiering 
då statsanslaget för forskning, i förhållande till de externa anslagen, är tämligen begränsat. 
Under budgetsamtalen hösten 2016 uppgav vissa institutioner att de numera aktivt avstår 
från att ansöka om bidrag i de fall kravet på medfinansiering eller motprestation inte kan till-
godoses. 
 
 

Totalbudget forskning 
Tkr 

Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017
Diff 2016-

budget 2017

Forskning

Intäkter 1 241 291 1 254 419 1 187 900 -66 519

Kostnader -1 222 524 -1 228 201 -1 193 464 34 737

Resultat 18 766 26 219 -5 564 -31 782

Totalt resultat 26 401 31 150 -1 517 -30 898

 
 
Intäkter: 
Statsanslaget till LTHs forskningsverksamhet uppgår 2017 till ca 389 528 tkr vilket inkluderar 
pris- och löneomräkning med 1,51 % eller 5,3 mnkr. 
Anslaget inkluderar också 4 mnkr i riktade medel till Lunarc, 27,7 mnkr i strategiska forsk-
ningsområdet till Nanometerforskning samt 2 mnkr i ersättning för organisatorisk omplacering 
av en professor. 
 
Ytterligare tilldelning från Lunds Universitet, avseende exempelvis medfinansiering av större 
projekt budgeteras lågt i och med att med- och samfinansiering fortsättningsvis ska hanteras 
på fakultetsnivå. 
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Bidragsintäkterna förväntas minska med ca 1,6 %  eller 11,3 mnkr jämfört med 2016 trots 
den fakultetsgemensamma justeringen med +7 mnkr. Rektors beslut om att medfinansiering 
huvudsakligen ska ske på fakultetsnivå innebär ett ytterligare intäktsbortfall med ca 12 mnkr.  
 
Att budgeten visar på en minskning av avgiftsintäkter med endast 21,3 mnkr beror på den fa-
kultetsgemensamma justeringen med + 15 mnkr för oförutsedda händelser då institutioner-
nas budget för tillfälliga intäkter är tämligen restriktiv i förhållande till tidigare verksamhetsår. 

Kostnader: 
 
De budgeterade kostnaderna är sammanlagt ca 35 mnkr lägre än 2016 och minskningen är 
direkt kopplade till den förväntade minskningen av forskningsintäkter. Flexibiliteten i verk-
samheten kommer sig av främst av att antalet doktorandanställningar anpassas till inflödet 
av bidrag och 15 mnkr av minskningen avser personalkostnader. Se också punkt 3.2.  
 
Budgeterade driftkostnader för 2017 visar på en minskning med ca 13 mnkr i förhållande till 
prognos 3 2016. Det finns ingen enskild orsak till detta utan beror på mindre variationer i 
verksamhetens natur och omfattning vid flera institutioner. Liksom inom personalkostnader är 
driftskostnaderna direkt kopplade till externa intäkter.  
 
De budgeterade avskrivningskostnaderna är ca 10 mnkr lägre än utfall 2016. I och med att 
bidragsinkomsterna uppges avta och/eller vara mer kortsiktiga än tidigare planeras också 
färre nyinvesteringar. Den planerade renoveringen av M-husets låghusdel kommer att påbör-
jas först 2018. 
 
Universitetsgemensamma kostnader budgeteras ca 2,8 mnkr högre än utfall 2016. 
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5 Indirekta kostnader (tkr) 

Gemensamma kostnader på samtliga nivåer förväntas uppgå till ca 465 mnkr 2017. Totalt 
sett fördelas kostnaderna, liksom i budget 2016, med ca 47 % för utbildningsverksamheten 
och 53 % för forskningen. Stödfunktionerna på universitets- och institutionsnivå riktas främst 
mot forskningsverksamheten medan stödet på fakultetsnivå till 63% avser utbildning. Inom 
LTHs kansliet finns avdelningar för arbetsmiljösamordning, ekonomi och infrastruktur, kom-
munikation och samverkan, internationalisering, övergripande utbildningsfrågor, programser-
vice, studie- och karriär vägledning, LTHs bibliotek, kvalitetsstöd, ledningsstöd, datordrift 
samt service o teknik. Den förväntade ökningen av institutions- och avdelningsgemensamma 
kostnader beror främst på den budgeterade löneuppräkningen av gemensamma personal-
kostnader medan de fakultetsgemensamma kostnaderna är oförändrade i förhållande till 
budget 2016. En restriktiv utgiftsbudget tillsammans med ändrad finansiering av vissa ge-
mensamma åtaganden innebär att de fakultetsgemensamma kostnaderna kvarstår på 
samma nivå som 2016 trots löneökningar och satsningen på en heltidsanställd arbetsmiljö-
samordnare. 
  
 

Budget 2017 *Prognos 3 2016 Diff                
tkr

Diff               %

Universitetgemensamma 147 767 142 293 5 474 3,8%
Områdesgemensamma 138 100 138 185 -85 -0,1%
Inst.- och avd. gemensamm 179 567 171 195 8 372 4,9%
Totalt 465 434 451 673 13 761 3,0%  

 

* Prognos 3 används i sammanhanget då uppgifter om det faktiska utfallet för institutions- och avdel-
ningsgemensamma kostnader ej finns lättillgängliga i ekonomisystemet. För universitets- och fakul-
tetsgemensamma kostnader är beloppen fastställda varvid utfall är lika med prognos.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

9 

 

6. Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhets- arbetsmiljö- 
och kompetensutvecklingsplaner 
 
LTH ställer sig mycket positiv till Rektors beslut om projektet ”Hälsosamma arbetsplatser 
uppstår inte av en tillfällighet” och som innebär ett systematiskt arbete med anställdas och 
studerandes arbetsmiljö. LTH satsar 1 000 tkr på implementeringen av Rektors uppsatta le-
veransmål i budget 2017 och medlen ska finansiera lön och drift för en utsedd arbetsmiljö-
samordnare vid LTH. 
 
Nedan specificeras några av de ekonomiska resurser som avsätts i budget 2017 på fakul-
tetsnivå.  
 

 
 
 
 
6 Budget per institution 

Budget, tidigare års utfall, myndighetskapital per institution/motsvarande redovisas i bilaga 1. 

Verksamhet Belopp tkr Typ av kostnad som avses

Jämställdhet , likabehandling och mångfald
LTH gemensamt 100 Ekonomiskt stöd till studentföreningar
LTH gemensamt 250 Flickor på Teknis
LTH gemensamt 350 Forskarassistenter, stöd vid föräldraledighet 
LTH gemensamt 250 Genuskurs
LTH gemensamt 3 000 Lise Meitner 2,0
LTH gemensamt 350 JäLM - institutionspeng
LTH gemensamt 425 JäLM - projekt, inkl WINGS
LTH gemensamt 250 Likabehandling löpande arbete
LTH gemensamt 300 Anpassad tentamen

LTH gemensamt 268 Lönekostnader och resor JäLM

LTH gemensamt 50 Mångfald och breddad rekrytering, löpande arbete och projekt
LTH gemensamt 2 300 Satsning docent/prof underrepresenterat kön
Summa jämställdhet , likabehandling och mångfald 7 893 

Arbetsmiljö
LTH gemensamt 15 121 Attraktiva studiemiljöer
LTH gemensamt 986 Miljö och strålskyddsverksamhet
LTH gemensamt 1 000 Arbetsmiljösamordning
Summa Arbetsmiljö 17 107 

Kompetensutveckling
LTH gemensamt 4 463 Genombrottet
LTH gemensamt 2 995 LTH gemensamma forskarutbildningskurser

Summa kompetensutveckling 7 458 

Totalt 32 458 



Arbetsgrupp

Eva Leire, prefekt, Teknik & Samhälle
Fredrik Nilsson, prefekt Designvetenskaper
Fredrik Tufvesson, Stf prefekt EIT 
Hanna Isaksson, U-lektor, Biomedicinsk teknik
Linus Hammarlund/Björn Sanders, Studentrepresentant
Stefan Kröll, f.d. prefekt Fysik, Sammankallande
Sven Lidin, prefekt KILU
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Översikt

• Planens huvudpunkter (år 2026 är LTH)
• Punkter där det varit mycket diskussion

kompletterat med ett eget urval
• Uppföljning av den strategiska planen
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År 2026 är LTH

• känt för sin drivande roll inom pedagogisk 
utveckling och undervisning av högsta kvalité 

• känt för att forskning och utbildning bidrar till att 
lösa de stora samhällsutmaningarna

• en ledande aktör i den offentliga debatten
• en nationellt och internationellt attraktiv miljö 

som lockar framstående medarbetare 
• en funktionell, professionell och effektiv 

organisation
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Översikt

• Planens huvudpunkter (år 2026 är LTH)
• Punkter där det varit mycket diskussion

kompletterat med ett eget urval
• Uppföljning av den strategiska planen
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Utbildning
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Forskarutbildningen inget eget område
• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den

vetenskapliga frontlinjen, och utveckla doktorandernas
förmåga att bedriva kritisk, självständig och kreativ forskning.

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter,
designers, doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i
samhälle och akademi på ett hållbart sätt.

• Att regelbundet följa upp att LTH:s utbildningar uppfyller de
nationella lärandemålen för forskarutbildning och
grundutbildning, samt verkar i synergi med varandra.

• Forskning
– Att stärka LTH:s forskningsgrupper och deras forskarutbildning

genom att stödja deras samarbete med LTH:s starka
forskningsmiljöer och de stora anläggningarna MAX IV och ESS.

– Fotnot: Begreppet ”verksamhet” på denna sida avser såväl
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete som forskarutbildning
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Utbildning
(fortsättning)

• Strategi
– Att kontinuerligt förbättra utbildningarna så att de ger

högre värde för samhället genom att säkerställa aktuella
och relevanta kunskaper hos de som examineras.
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Forskning & konstnärligt
utvecklingsarbete
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Forskning & konstnärligt utv. arbete
• F1 LTH är känt för att verksamheten har en tydlig

koppling till de stora samhällsutmaningarna som
definierats i de globala målen i Agenda 2030.

• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt
excellent och bygga på hög kompetens, stimulera
kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara
öppen för okonventionellt tänkande.

• Planen har ingen specifik punkt om forskningens
kvalitet men det adresseras i en av strategierna
– Att definiera och implementera mål och utvärderingsmetoder

för att förbättra verksamhetens kvalitet och förnyelse samt att
främja ett kritiskt och etiskt förhållningssätt.
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Forskning & konstnärligt utv. arbete
• F5 LTH skall ha stärkt forskningsfinansiering med

ett ökat internationellt inslag.

• Att aktivt stödja deltagande i policyskapande för
nationell och internationell forskningsfinansiering
och andra uppdrag som bedöms vara av strategiskt
värde för LTH.
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Samverkan
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• Att utveckla en handlingsplan för ökad mobilitet
mellan näringsliv och akademi såväl som mellan
olika lärosäten, nationellt och internationellt.

• Att stärka samverkan med LTH:s alumni till nytta
för utbildning, uppdragsutbildning, forskning och
hållbar finansiering.

• Att aktivt arbeta med grundskolor och gymnasium
för stärkt breddad rekrytering, ökat intresse för
studier och bidra till kunskapsutvecklingen i
samhället.

Samverkan
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Ledning & organisation
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• O1 LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt
rekryteringsarbete som är kvalitetssäkrat,
professionellt, transparent och som stödjer
organisationens behov.

• Att ta fram en övergripande rekryteringsstrategi,
som bygger på kompetens och förnyelse och som
stöds av ett arbetssätt baserat på jämställdhet,
mångfald, internationalisering och breddad
rekrytering.

• O2 LTH skall vara en arbetsgivare som erbjuder
goda anställningsvillkor och tydliga karriärvägar för
alla personalkategorier.

Ledning & organisation
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• O4 LTH skall vara en funktionell, professionell och
resurseffektiv organisation baserad på ett tydligt
ledarskap.

• O5 LTH skall driva ett effektivt och systematiskt
kvalitetsarbete och därmed säkerställa en hög kvalitet
inom alla verksamhetsområden

• Att bedriva ett kvalitetsarbete inriktat på att utnyttja
organisationens styrkor optimalt genom att säkerställa
att arbetsuppgifter utförs av den personal som har den
för uppgiften mest lämpliga kompetensen

• Att analysera och utveckla resurseffektiviteten i
organisationen och speciellt beakta effekterna inom alla
delar och nivåer av organisationen inför organisatoriska
och administrativa förändringar.

Ledning & organisation

15



• De värderingar som ligger till grund för LTH flätar
ihop alla delar av organisationen och skapar
grunden för verksamheten. Lunds universitets och
LTH:s gemensamma värdegrund skapar ett
sammanhang för medarbetare, en gemensam
identitet för hela universitetet som hjälper oss att nå
uppsatta mål:

Inledning till värdegrund
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Ytterligare kommentarer
• Science Village Scandinavia

– LU (MAX IV och ESS) . . . samt vara en drivande kraft I
utvecklingen av Science Village Scandinavia

– LTH har del i världsunik infrastruktur i form av MAX IV
och närhet till ESS, ett tvärvetenskapligt ekosystem där
LTH är en drivande part.

– Strategier forskning
• Att stärka LTH:s forskningsgrupper och deras forskarutbildning

genom att stödja deras samarbete med LTH:s starka
forskningsmiljöer och de stora anläggningarna MAX IV och
ESS.
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Ytterligare kommentarer
• Innovation

– S4 LTH skall präglas av entreprenörskap och
innovation.

• Ingen strategi explicit kopplat till detta
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Vision

LU:s vision:
Ett universitet i världsklass som förstår, 
förklarar och förbättrar vår värld och 

människans villkor

LTH:s vision:
Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta 

för världen
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Översikt

• Planens huvudpunkter (år 2026 är LTH)
• Punkter där det varit mycket diskussion

kompletterat med ett eget urval
• Uppföljning av den strategiska planen
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• Strategiska planen bygger på att LTH driver 
resultatinriktade utvecklingsprojekt baserade på 
strategierna för att uppnå målen

• LTH styrelse skulle regelbundet kunna bli 
informerad om hur arbetet med utvecklingsprojekten 
fortskrider

• T ex, en uppdaterad lista vid varje styrelsemöte med 
pågående projekt (titel, syfte, start- och förväntat 
slutdatum)  samt kort redogörelse för resultatet av 
avslutade projekt

Uppföljning av planen
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End
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Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen 
LTH – hemvist för unika möjligheter 

På LTH finns enastående möjligheter för utveckling av forskning, utbildning och innovation. 

Vi är en fakultet vid ett fullskaligt universitet, vilket banar väg för starka tvärvetenskapliga 
samarbeten inom universitetet. Vi är bland de världsledande inom en rad ämnesområden, har 
engagerade studenter och experter inom ett brett spektrum av discipliner – faktorer som 
bidrar till en framåtskridande livfull miljö. 

LTH har del i världsunik infrastruktur i form av MAX IV och närhet till ESS, ett 
tvärvetenskapligt ekosystem där LTH är en drivande part. Vi har en central placering i 
Öresundsregionen, Nordens befolkningsmässigt största transnationella samarbetsregion. Här 
finns nära fyra miljoner invånare, framstående universitet och högskolor samt en stor 
efterfrågan på utbildning och forskning från alla delar av samhället. 

Den strategiska planen – redskapet som lotsar oss framåt 

Den strategiska planen är ett viktigt redskap för att driva organisationens arbete framåt. I 
LTH:s strategiska plan formuleras mål och strategier inom områdena utbildning, forskning 
och konstnärligt utvecklingsarbete, samverkan samt ledning och organisation. 

Den strategiska planen för åren 2017-2026 tar sin utgångspunkt i LTH:s vision och Lunds 
universitets värdegrund. Planen ska leda LTH framåt, vägleda prioriteringar och konkretisera 
LU:s strategiska plan för fakulteten.  

Förändringar, förbättringar och ansvar 

Samhället förändras i allt snabbare takt. Hållbarhet, globalisering, digitalisering, och nya 
former av kunskapsspridning är några faktorer som bidrar till detta. För att säkerställa att 
LTH:s strategiska arbete under planens livslängd anpassas till ändringar i omvärlden kommer 
planen att revideras och uppdateras inför år 2022. 

I LTH:s årliga verksamhetsplan definieras resultatinriktade utvecklingsprojekt, baserade på 
strategier för att nå målen. 

Utvecklingsprojekt kan startas upp i alla delar av organisationen – speciellt inom LTH:s 
nämnder och ledningsgrupper. LTH:s ledning har det övergripande ansvaret för att de 
initieras. 

Vision 

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen 

 

 

 



Målbild 2026  

År 2026 är LTH en kreativ miljö för lärande och kunskapssökande. Miljön präglas av att 
studenter och personal känner stark arbetsglädje, stolthet och ömsesidigt förtroende.  

Lund och LTH erbjuder ett unikt studentliv vilket attraherar studenter från när och fjärran. 
LTH:s engagerade studenter fortsätter att vara en stor resurs i utvecklingsarbetet och 
kvalitetsarbetet vid fakulteten. De känner en stark tillhörighet till Lunds Universitet, LTH och 
sina respektive utbildningsprogram.   

Lunds universitet och LTH har en naturlig plats bland världens 100 bästa universitet och 
lockar framstående forskare och studenter från hela världen.  

LTH kännetecknas av inom- och tvärdisciplinär excellens och ett starkt engagemang i frågor 
väsentliga för samhället och en hållbar utveckling.  

Vi hyllar nyfikenhet och kreativitet, och är konstruktivt ifrågasättande av invanda 
föreställningar. 

Vi är generösa, behandlar varandra med respekt och lyfter varandras prestationer inom 
forskning, utbildning och samverkan. LTH har ett aktivt strategiskt arbete, där tvärvetenskap, 
öppenhet för förändringar, inkluderande, jämställdhet och mångfald är en naturlig del av 
organisationen. 

 

År 2026 är LTH 

• känt för sin drivande roll inom pedagogisk utveckling och undervisning av högsta 
kvalité  

• känt för att forskning och utbildning bidrar till att lösa de stora samhällsutmaningarna 
• en ledande aktör i den offentliga debatten 
• en nationellt och internationellt attraktiv miljö som lockar framstående medarbetare 

och talangfulla studenter 
• en funktionell, professionell och effektiv organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mål för område Utbildning  
 
U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell nivå, möter 

samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella forskningsläget. 
U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, och utveckla 

doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och kreativ forskning. 
U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, doktorer och 

ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett hållbart sätt. 
U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt förhållningssätt och 

kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av progression och reflektion. 
U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all undervisning 

skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud av högkvalitativa 
undervisningsmetoder och examinationsformer. 

 
 
Strategier för att uppnå målen 

● Att med utgångspunkt i LTH:s styrkor och med god resurseffektivitet anpassa 
undervisningsutbudet för att möta samhällets framtida behov. 

● Att skapa en utbildningsmiljö som präglas av förankring i forskningsmiljöerna, 
internationalisering och av etisk medvetenhet. 

● Att regelbundet följa upp att LTH:s utbildningar uppfyller de nationella lärandemålen 
för forskarutbildning och grundutbildning, samt verkar i synergi med varandra. 

● Att kontinuerligt förbättra utbildningarna så att de ger högre värde för samhället 
genom att säkerställa aktuella och relevanta kunskaper hos de som examineras. 

● Att bygga upp och belöna lärarnas kompetens att utveckla sin undervisning och 
handledning med ett lärandeperspektiv, liksom att stimulera ett forskande 
förhållningssätt till undervisning och lärande och ett aktivt engagemang i den 
pedagogiska diskussionen på LTH. 

 
 

  



Mål för området Forskning och Konstnärligt utvecklingsarbete 
 
F1  LTH är känt för att verksamheten1 har en tydlig koppling till de stora 

samhällsutmaningarna som definierats i de globala målen i Agenda 2030. 
F2  LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på hög kompetens, 

stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara öppen för 
okonventionellt tänkande. 

F3  LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva för forskare från 
många olika områden. 

F4  LTH:s verksamhet skall engagera och inspirera på alla nivåer och återspeglas i 
undervisningen. 

F5  LTH skall ha stärkt forskningsfinansiering med ett ökat internationellt inslag.  
 
 
Strategier för att uppnå målen 

● Att identifiera och definiera hur verksamheten kan kopplas till de globala 
samhällsutmaningarna för att därefter bidra med lösningar. 

● Att definiera och implementera mål och utvärderingsmetoder för att förbättra 
verksamhetens kvalitet och förnyelse samt att främja ett kritiskt och etiskt 
förhållningssätt. 

● Att stärka LTH:s forskningsgrupper och deras forskarutbildning genom att stödja 
deras samarbete med LTH:s starka forskningsmiljöer och de stora anläggningarna 
MAX IV och ESS. 

● Att skapa incitament för arbete med tvärvetenskapliga frågeställningar. 
● Att aktivt stödja deltagande i policyskapande för nationell och internationell 

forskningsfinansiering och andra uppdrag som bedöms vara av strategiskt värde för 
LTH. 

 
  

                                                
1 Begreppet ”verksamhet” på denna sida avser såväl forskning och konstnärligt utvecklingsarbete som 
forskarutbildning 



Målområde Samverkan 
S1  Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och forskning och 

konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt skapande av ömsesidig nytta 
tillsammans med samverkanspartners. 

S2  I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet skall LTH ta 
en ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med lösningar för stora 
samhällsutmaningar. 

S3  LTH skall erbjuda attraktiva program och aktiviteter för livslångt lärande med en 
stark koppling till LTH:s alumner. 

S4  LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation. 
S5  LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån vetenskapliga och konstnärliga 

resultat och bidra till policyskapande. 
 
 
I sitt strategiska arbete inom verksamhetsområde samverkan prioriterar LTH 

● Att i samverkan med relevanta aktörer formera tvärvetenskapliga starka grupperingar 
som kan ta en ledande roll i att arbeta med lösningar för stora samhällsutmaningar. 

● Att systematiskt arbeta för att öka samverkan för ömsesidig nytta, inom LU, med 
näringsliv och samhälle och med universitet och högskolor såväl i regionen som 
nationellt och internationellt. 

● Att utveckla en handlingsplan för ökad mobilitet mellan näringsliv och akademi såväl 
som mellan olika lärosäten, nationellt och internationellt. 

● Att stärka samverkan med LTH:s alumni till nytta för utbildning, uppdragsutbildning, 
forskning och hållbar finansiering. 

● Att aktivt arbeta med grundskolor och gymnasium för stärkt breddad rekrytering, ökat 
intresse för studier och bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. 

 
 
  



Målområde Ledning och Organisation 
 
O1 LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt rekryteringsarbete som är kvalitetssäkrat, 

professionellt, transparent och som stödjer organisationens behov. 
O2 LTH skall vara en arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor och tydliga 

karriärvägar för alla personalkategorier. 
O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs värdegrund 

och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende mellan motiverade 
individer. 

O4 LTH skall vara en funktionell, professionell och resurseffektiv organisation baserad 
på ett tydligt ledarskap. 

O5 LTH skall driva ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete och därmed säkerställa 
en hög kvalitet inom alla verksamhetsområden 

 
 
I sitt strategiska arbete inom verksamhetsområde Ledning och Organisation prioriterar 
LTH 

● Att ta fram en övergripande rekryteringsstrategi, som bygger på kompetens och 
förnyelse och som stöds av ett arbetssätt baserat på jämställdhet, mångfald, 
internationalisering och breddad rekrytering. 

● Att aktivt arbeta för att LTH:s medarbetare skall känna trygghet och ha goda 
utvecklingsmöjligheter i sina anställningar, baserat på långsiktig finansiering och ett 
fokuserat arbete för jämställdhet, delaktighet och likabehandling. 

● Att systematisk förbättra arbetsmiljön för studenter och personal genom ett aktivt 
utvecklingsarbete med stöd av evidensbaserade mät- och utvärderingsmetoder. 

● Att bedriva ett kvalitetsarbete inriktat på att utnyttja organisationens styrkor optimalt 
genom att säkerställa att arbetsuppgifter utförs av den personal som har den för 
uppgiften mest lämpliga kompetensen 

● Att analysera och utveckla resurseffektiviteten i organisationen och speciellt beakta 
effekterna inom alla delar och nivåer av organisationen inför organisatoriska och 
administrativa förändringar. 

 
 
  



Värdegrund – att fläta ihop en stor organisation 
 
De värderingar som ligger till grund för LTH flätar ihop alla delar av organisationen och 
skapar grunden för verksamheten. Lunds universitets och LTH:s gemensamma värdegrund 
skapar ett sammanhang för medarbetare, en gemensam identitet för hela universitetet som 
hjälper oss att nå uppsatta mål: 
 
Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de 
grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta 
Universitatum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå 
fria från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, 
integritet och kvalitet.  
 
Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. 
Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas 
lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och 
rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår 
verksamhet. 
 
Ytterligare värderingar kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid: kritiskt 
och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, 
medmänsklighet och humor.  



Arbetsordning LTH
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• Arbetsordning för LTH (dnr STYR 2016/558), fastställd 
av LTHs styrelse 2016-05-03, har varit på remiss hos LTHs 
styrelse under perioden 2016-12-16 -2017-01-22. 

• Styrelsen godkänner de revideringar som gjorts i gällande 
arbetsordning för LTH, Arbetsordning för LTH med dnr 
STYR 2017/162

LTHs arbetsordning



Förändringar i 
arbetsordningen 

2016-02-13, SLTH, FREDRIK PALMQVIST



Arbetsordningen för LTH kommer att behöva uppdateras 
under 2017:
• Lunds universitets arbetsordning kommer att uppdaterats 

och ny arbetsordning för Lunds Universitet väntas beslutas 
på Lunds Universitets styrelsemöte 2017-02-15.

• Arbetsmiljöprojektet som pågår inom Lunds universitetet. 
(Inrättande av lokal skyddskommitté)

• Föreslagna förändringar av LTHs kansliorganisation. 
(ledamot i LG GU och Presidium)

LTHs Arbetsordning 



3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande
• Rektor (LU) utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens 

valberedning. Valberedningen föreslår externa ledamöter för rektor utan val. 
(Ingen förändring mot idag)

• I det fall fakultetsstyrelsen gett valberedningen i uppdrag att även söka en 
extern ordförande kan valberedningen föreslå en av de externa ledamöterna 
som ordförande. Valberedningen ska ge de röstberättigade möjlighet att yttra 
sig om ett sådant förslag. (Detta är nytt)

Förhandsbesked till LTHs valberedning (denna punkt måste tas upp på nästa 
styrelsemöte för beslut, men viktigt med en viljeyttring idag, så att 
valberedningen inte tappar tid):
• Vill fakultetsstyrelsen (SLTH) ge LTHs valberedning i uppdrag att söka en 

extern ordförande?

Förändringar i LUs arbetsordning p. 3.6 kräver 
besked till LTHs valberedning av styrelsen





Vad är på gång?
LG GU – LEDNINGSGRUPP FÖR GRUNDUTBILDNING



LG GU – på gång och framtid

Arbetsgrupper om fördelningsmodell, överenskommelse PLED-Inst., struktur på 5-
åriga program

Programutvärdering – stöd för utveckling av programmen samt hur väl det 
hanterar uppföljningen av kvaliteten. Uppfylla krav från UKÄ.

Kommande beslut för SLTH: struktur på 5-åriga program

Uppföljning i SLTH:

Redovisning av analys av programportföljer för SLTH?

Redovisning av genomströmning, antagningssiffror, 
kursutvärderingar….?



Strategiska frågor
I LTHs strategiska plan finns följande mål för utbildningen:
• LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar som avspeglar 

utbildningsbehovet och kunskapsläget.

• LTH skall i samverkan med samhällets aktörer säkerställa att 
utbildningarna genom avstamp i aktuell forskning resulterar i moderna 
kvalificerade arkitekter, designers, doktorer och ingenjörer som driver 
utvecklingen i akademi och samhälle.

• LTH:s utbildningar skall genomsyras av progression och reflektion 
samt främja ett hållbarhetstänk, kreativitet, ett etiskt förhållningssätt 
och kritiskt tänkande.

• LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
dess undervisning präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett 
utbud av kvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.



Strategier för att uppnå målen 

• Att med utgångspunkt i LTH:s styrkor och med god resurseffektivitet anpassa 
undervisningsutbudet för att möta samhällets framtida behov. 

• Att skapa en utbildningsmiljö som präglas av förankring i forskningsmiljöerna, 
internationalisering och av etisk medvetenhet. 

• Att regelbundet följa upp att LTH:s utbildningar uppfyller de nationella 
lärandemålen för forskarutbildning och grundutbildning, samt verkar i synergi 
med varandra. 

• Att kontinuerligt förbättra utbildningarna så att de ger högre värde för samhället 
genom att säkerställa aktuella och relevanta kunskaper hos de som 
examineras. 

• Att bygga upp och belöna lärarnas kompetens att utveckla sin undervisning och 
handledning med ett lärandeperspektiv, liksom att stimulera ett forskande 
förhållningssätt till undervisning och lärande och ett aktivt engagemang i den 
pedagogiska diskussionen på LTH.



Strategiska frågor

• För närvarande finns ett antal utbildningsprogram, som 
omfattar 2-åriga program till 5-åriga program, huvuddelen 
är för närvarande 5-åriga utbildningar. 

• Utbudet har utvecklats genom tillägg och i något fall 
genom nedläggning. Motiv för tillägg: näringslivets behov, 
intresse från studenter, forskningsområden som utgjort 
grund. Motiv för nedläggning: bristande studentunderlag



Strategiska frågor

• Vad kan ” LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar som 
avspeglar utbildningsbehovet och kunskapsläget” innebära för 
det strategiska arbetet?

• Vilka behov finns avseende utbildningsområden (internt och 
externt samt nationellt och internationellt); nuvarande 
forskningsområden; samverkansmöjligheter med övriga LU, 
med andra universitet samt med omgivande samhälle. Hur 
beaktar man framtida kunskapsbehov?

• Målet med en sådan översyn skulle kunna vara att inom 
fördefinierade övergripande områden analysera vilka 
utbildningsprogram (för de femåriga programmen kanske man 
här kan tänka på de avslutande 2 åren i första hand, dvs i 
samstämmighet med masterprogram) som LTH borde driva.



Strategiska frågor

• Problem: hur undvika relatera till befintliga program, effekter på 
organisationen om större förändringar ska göras?

• Resultat av arbete med denna fråga kan leda till man visar att 
dagens utbud är en bra sammansättning av program, men det 
skulle också kunna leda till att förändringar bör göras av 
programutbudet och i det läget måste en analys göras av vad 
förändringarna kan innebära avseende resurser och personal.
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