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Rektors rapport – januari 2005 
Sedan förra styrelsemötet i november 2004 kan följande aktiviteter redovisas. 

LTH – externt 
Design 2005 
Rektor har deltagit i två möten i december och januari med näringsdepartementets centrala 
grupp, där projekt från olika delar av Sverige diskuteras som del av Design 2005-satsningen. 
 
Halmstads Högskola 
Rektor har hållit en presentation om samarbete mellan industri och universitet inför en grupp 
skogsföretagsrepresentanter. 

KK-stiftelsen 
Beredning av KK-stiftelsens fördelning av forskningspengar avslutades för året i december. 
 
Kinesiskt besök 
Rektor deltog vid möte med kinesisk delegation arrangerat av LUEAB. 
 
Livsmedelsakademien 
Rektor höll en presentation om LTHs forskning och utveckling, speciellt inom livsmedel. 
 
Ljungbergstiftelsen 
Stiftelsen besökte LTH för att diskutera intressanta projekt. Inriktningen är att stödja 
rekrytering av tekniker och naturvetare. 
 
SIK 
Rektor har accepterat att delta i styrelsen för SIK när institutet nu samordnas med SP. 
Diskussioner om samarbetet LTH, SIK och SP utgör en viktig del av detta arbete. 
 
Stanfordbesök 
Rektor deltog i föreläsning och samarbetsdiskussion med Stanford University representanter -  
mötet arrangerat av VINNOVA: 

Stora Teknikpriset 
Rektor deltagit i framtagning av pristagarna till Stora Teknikpriset, som genomförs av Ny 
Teknik. 
 
STFI-Packforsk 
Rektor har accepterat en plats i forskningsrådet och har deltagit i en presentation av det 
pågående arbetet med ett forskningsprogram. 

Tjeckisk delegation 
Rektor deltog i en diskussion om uppbyggnad av en teknikpark i anslutning till det tjeckiska 
tekniska universitetet. 

Öresund Food Network (ÖFN) 
Rektor har deltagit i framtagning av en ny administrativ direktör lokaliserad till Örestad i 
Danmark.  
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Öresund Science Region (ÖSR) 
Rektor har deltagit i avslutningen av arbetet tom 2004. En ny styrelse har tillsatts för den 
framtida verksamheten. 

 

LTH – internt 

Akademisk kvinnligt ledarskap 
Rektor har deltagit och talat vid den utbildning som pågår för kvinnliga forskare. 

Budget 
Rektor har arbetat med budgeten för att LTH ska ha en budget i balans 2005.  
 
Donatorslunch 
En lunch för stiftelser och företag som stöder LTH har genomförts. 
 
Idérådet 
Samarbetet mellan olika fakulteter måste utvecklas för framtida forskningsprogram. Rektor 
deltar i denna utveckling. 
 
Governing of Excellence 
LUs kommunikation måste utvecklas liksom LTHs. Detta har diskuterats och fortsätter 
diskuteras. Rektor deltar som en representant.  
 
Struktur och organisation 
Diskussionerna som ansluter till det dokument som LTHs styrelse tog ställning till i oktober 
har påbörjats. 

Fram till nästa styrelsemöte 
Den nya enhetsorganisationen har implementerats överallt utom inom Kemiinstitutionen (KI). 
Implementeringen vid KI sker under 2005 eftersom det ska ske omfördelningar mellan 
Naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Redovisning ska kontinuerligt redovisas. 
Struktur och organisation enligt SLTHs oktoberbeslut ska beredas.  
 
Lund 2005-01-30 
Gunilla Jönson 



                 
   
 
 
 
 
 

 

 

Styre l sen ANMÄLNINGSLISTA  
C h r i s t i n a  H o l m  2005-01-19  

 
Viktigare beslut fattade under 2004 av rektor vid Lunds tekniska 
högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Christina Holm tel 046/222 71 90) 
 
Datum Diarienummer Ärende
2004-11-16 LTH F69 1679/04 Utseende av husprefekt för A-huset (Åsa 

Nilsson) 
 

2004-11-19 LTH A4 1678/04 Uppsägning av samarbetet med Teknik 
& Vetenskap 
 

2004-11-19 LTH A1 1693/04 Inrättande av centrum för Aerosol-
forskning med benämningen 
Consortium för Aerosol Science and 
Technology at Lund University (CAST) 
 

2004-12-01 LTH E7 1755/04 Kompensation till berörda institutioner 
(motsv) för arbetstagares arbetsbortfall 
pga ledamotskap i styrelser, nämnder och 
beredningar vid LTH under 2005 
 

2004-12-09 LTH B249 1849/04 Riktad satsning till matematisk fysik, 
Cecilia Jarlskog 
 

2004-12-20 LTH G219 1898/04 Utvärdering av arkitektprogrammet 
2004-2005 
 

2004-12-21 LTH A214 1855/04 Utseende av vicerektor för internationella 
frågor 2005-2006 (Per Hagander) 
 

2004-12-21 LTH A214 1854/04 Utseende av vicerektor för grundutbild-
ningen 2005-2006 (Per Warfvinge) 
 

2004-12-22 LTH B12 6/05 Reglering av kostnader mot institutionen 
för Designvetenskaper 

2004-12-22 LTH E373 1891/04 Policy för förlängningar av anställning 
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2004-12-30 LTH B19 1601/03 Institutioner och enheter vid LTH 2005 
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LTH G214 436/04 Ändring av kursutbud under 2004 
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Rektors  kontor  

Per  Göran Ni l s son 

 

  
 
 
 
 
 
LTH – 2005  
 
Lägesrapport avseende LTHs pågående arb
ekonomisk balans med kapacitet att möta fr
 
1 Inledning 
LTH har under de senaste åren fokuserat på
hantera de förändringar i studenttillströmni
kommer att gälla i framtiden. Det minskade
teknik i skolan tillsammans med snabba glo
se för olika teknikområden ställer stora krav
Nya former för forskningsfinansieringen in
ningsanslag till grupper samtidigt som riske
ter snabbt mister finansiellt stöd under kort
 
LTHs strategi är att möta detta bland annat 
heter inom institutionerna där ett solidarisk
ning av genomförandet av grundutbildninge
slutning till enhetsindelningen sker en anpa
uppnå en ekonomi i balans under 2005. Den
2005-01-01.  
 
Under våren 2005 kommer en ny struktur o
och ledning av grundutbildningen att faststä
verkan mellan olika program. 
 

1.1 Ekonomiska förutsättningar 
I LTHs budgetunderlag till universitetsstyre
underskottet 2004 till ca 60 Mkr. Av detta u
gångskaraktär och orsakade av korrektioner
externa investeringsbidrag samt hantering a
med budgetårsskifte. Bokslutet för 2004 är 
minär information tyder på ett resultat nära
 
Finansieringen av LTHs verksamhet utgjo
grundutbildningsanslag, 18 % av fakultets
13 % av uppdragsmedel och 1 % av finans
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ete för en hållbar verksamhet i 
amtida utmaningar. 

 att skapa förutsättningar för att 
ng och forskningsfinansiering som 
 intresset för naturvetenskap och 
bala förändringar avseende intres-
 på anpassning från högskolan. 

nebär möjligheter till nya forsk-
n ökar att etablerade verksamhe-

are eller längre tid.  

genom att skapa slagkraftiga en-
t resursutnyttjande och samord-
n är viktiga förutsättningar. I an-
ssning av verksamheten för att 
 nya organisationen gäller från 

ch organisation för genomförande 
llas för att möjliggöra ökad sam-

lsen i oktober 2004 beräknades 
ppskattas ca 45 Mkr vara av en-
 beroende på tidigare hantering av 
v sent inkomna medel i samband 
ännu inte tillgängligt men preli-
 prognosen. 

rdes budgetåret 2003 till 29 % av 
anslag, 39 % av forskningsbidrag, 
iella intäkter. Förutsättningarna för 

ir 046-222 48 56, växel 046-222 00 00   
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2004 har i princip varit desamma. Forskning och uppdragsverksamhet är så-
ledes finansierad till ca 75 % av externa medel. Av den totala finansieringen 
är ca 52 % extern.  
 

 
 
LTHs verksamhet har tills nu ökat i omfattning varje år. Ryckigheten i inflö-
det av forskningsmedel har tilltagit under senare år och vissa år har dessa 
varierat med upp till ca 100 Mkr!  
 

Inkomstutveckling
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Huvuddelen av LTHs forskningsmedel erhålles i konkurrens med andra fors-
karlag. Inom de flesta forskningsområdena finns ett antal välmeriterade fors-
kargrupper inom landet och internationellt som söker medel från samma fi-
nansiärer. Utfallet på ansökan kan ofta inte förutses beroende på kontinuerli-
ga förändringar av förutsättningarna för beviljande medel.  
 
Externa forskningsfinansiärer förutsätter att uppdraget kan utföras inom given 
ram. Ett eventuellt outnyttjat utrymme skall återbetalas medan problem som 
innebär förseningar och fördyringar förväntas bekostas av forskarla-
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get/universitetet. Huvuddelen av finansiärerna accepterar inte den overhead-
nivå som gäller för svenska universitet. Däremot kräver man ofta en motfi-
nansiering från universitetets sida. Systemet förutsätter med andra ord att 
universitetet tar alla underskott medan finansiärerna vill ha eventuella över-
skott återbetalade. Sammantaget innebär detta att LTH behöver betrakta fa-
kultetsanslaget som riskkapital snarare än utrymme för satsningar på nya ini-
tiativ. Det kapital som LTH förfogar över (fakultetsanslaget) räcker tyvärr 
inte för att finansiera risker och samtidigt utgöra motfinansiering för att möta 
de nyinvesteringar som det borde finnas utrymme för.  
 
En minskning av LTHs totala forskningsvolym skulle naturligtvis vara möjlig 
men skulle innebära att det inte finns någon möjlighet att uppfylla statsmak-
tens uppdrag avseende forskarexamination. Dessutom skulle det påverka uni-
versitetets centrala verksamhet genom minskat finansieringsbidrag. 
 
 
2 Förutsättningar för LTHs framtida verksamhet 
LTH är en av tre kompletta tekniska högskolor i Sverige. Detta innebär att 
högskolan omfattar samtliga klassiska civilingenjörsprogram samt arkitektur 
och industridesign. Utmärkande för de tekniska högskolorna och civilingen-
jörsutbildningarna är att de förutsätter en forskningsunderbyggnad för att sä-
kerställa kvaliteten.  
 
Snabba och stora förändringar i näringslivet har under senare år inneburit 
stora förändringar i förutsättningarna för högskolorna. Som exempel kan 
nämnas den expansiva och framtidsinriktade IT-sektorn som plötsligt kollap-
sade med drastiska neddragningar i forskningsfinansiering och minskat in-
tresse från studenterna som följd. Ett traditionellt starkt område som kemi har 
sett ett kontinuerligt minskat intresse både nationellt och internationellt bland 
studenter. Däremot har industrin ett fortsatt behov av människor med denna 
utbildning.  Med försök att lyfta fram nya områden som bioteknik har hög-
skolorna lyckats minska nedgången. För kortare utbildningar har inga åtgär-
der från högskolornas sida varit tillräckliga. Där har ett minskat intresset 
bland studenter varit förödande. Antagning till kemiingenjörsutbildningar 
(120 p) görs nu varken i Lund, Helsingborg eller Malmö. Intresset för fysik- 
och matematikrelaterade civilingenjörsutbildningar ökar dock samtidigt som 
maskinteknik och väg- och vattenbyggnad håller ställningarna för närvarande.  
 
Den nya organisationen för programmen kommer genom en större samord-
ning ge större flexibilitet och ökande möjligheter för studenterna att göra 
egna studieval som svarar mot såväl studenternas som näringslivets önske-
mål.  
 
Genom att bygga upp mer samverkan med grupper inom olika fakulteter ökas 
dessutom möjligheterna att möta samhällets framtida behov och krav. LTH 
kommer att verka för att institutioner och forskare ökar denna typ av kontak-
ter eftersom framgångsrika forskningsinitiativ över fakultetsgränser främst 
kommer från forskarna själva. Denna typ av samverkan bör öka forskargrup-
pernas möjligheter att anta framtidens forskningsutmaningar.  
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LTHs forskning kännetecknas av många styrkeområden, som dels stöder 
grundutbildningen och dels stöder samhällets behov av personer med dok-
torsexamen inom olika ämnen. Det är fakultetens bedömning att den breda 
forskningsbasen är en förutsättning för civilingenjörsprogrammen och fors-
karutbildningen. LTHs mångfald är dess styrka - ur bredd växer spets! 
 
LTH gör bedömningen att de totala forskningsresurserna kommer att ligga på 
ungefär samma nivå under kommande år. Ändrade fokus bland finansiärer 
och det omgivande samhället kommer dock att innebära stora omfördelningar 
mellan forskningsområdena över tid.  
 
Detta innebär stora krav på flexibilitet och möjligheter till snabba omställ-
ningar och detta kan åstadkommas genom rationaliseringar inom institutioner 
och gemensam förvaltning och driftorganisation samt samverkan mellan stöd-
funktioner på olika nivåer inom LTH. Samtidigt måste reserver för omställ-
ningar skapas på såväl institutions- som områdesnivå. 
 
LTH har etablerat en fördelningsmodell för fakultetsanslaget som innebär en 
basfinansiering till de nya enheterna samtidigt som resurser avsätts för stöd 
till strategiska forskningsområden och för medfinansiering av strategiska ny-
satsningar. Genom de examenspremier som idag utbetalas till institutionerna 
oberoende av hur aktuell forskarutbildning finansierats sker en omfattande 
medfinansiering av externa anslag i efterhand. Det betyder att LTH ställer 
drygt 50 Mkr till förfogande för stöd till externa finansieringar. Av fakultets-
anslaget (240 Mkr) avsätts ca 60 Mkr för strategiska forskningsområden och 
5 – 10 Mkr för strategiska nya satsningar gärna i samarbete med Lunds uni-
versitets framstående forskningsgrupper. Ett starkt myndighetskapital byggs 
upp centralt under LTHs styrelse för att ge förutsättningar för dessa framtida 
satsningar samtidigt som institutionerna kraftfullt verkar för att öka flexibili-
teten inom sina områden genom att skapa myndighetskapital på sin nivå. 
 
 
3 Pågående åtgärder 
Effekterna av de pågående åtgärderna för att uppnå ekonomisk balans börjar 
nu synas.  
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Under 2004 har antalet anställda räknat i heltidsekvivalenter minskat med ca 
5,5 % vilket motsvarar drygt 80 heltidstjänster. Största delen av minskningen 
har skett genom naturlig avgång och minskat antal korttidsförordnanden. Det-
ta innebär också en minskning av antagningen av nya doktorander.  
 
Den budget som institutionerna lämnat för 2005 och som innehåller åtgärder 
för balansering av ekonomin innebär kostnadsreduktioner på ca 60 Mkr som 
behövs för att eliminera underskotten på projektnivå. 
 
Beslutet att LTHs verksamhet i Helsingborg skall reduceras kraftigt är under 
genomförande. Nyantagningar görs nu bara till ett IT-program, byggpro-
grammen, teknisk basår och YTH-livsmedel. De tidigare IT-programmen och 
kemiprogrammen slutförs under två år med successiv avveckling av personal. 
Målet är att all personal skall tillhöra institutioner i Lund när omstrukture-
ringen är genomförd. En förutsättning för att hålla nere avvecklingskostna-
derna är att lokaler som frigörs omgående kan tas över av universitetet 
gemensamt eller av campus övriga verksamhet i Helsingborg.  
 
I samband med enhetsreformen har två avdelningar (robotteknik och geotek-
nologi) lagts ned vilket innebär att huvuddelen av verksamheten avvecklas 
medan vissa mindre delar överförs till andra enheter.  
 
Två nya institutioner bildas samtidigt som Institutionen i Helsingborg av-
vecklas parallellt med de program som läggs ner. Byggvetenskaper omfattar 
de verksamheter som är basen för ingenjörsprogrammen i byggteknik och 
magisterprogrammet i industriellt byggande med design i Helsingborg samt 
de tidigare avdelningarna byggnadsmekanik, teknisk akustik, byggnadseko-
nomi och projekteringsmetodik i Lund. Inom arkitekturområdet bildas en 
institution som består av de tidigare institutionerna för arkitektur samt byg-
gande och arkitektur.  
 
Andra förändringar över institutionsgränserna är att vatten- och avloppsteknik 
går samman med kemiteknik samt att teknisk geologi går samman med elekt-
risk mätteknik. 
 
Avdelningen för numerisk analys bildar tillsammans med avdelningen för 
matematik en ny enhet inom Matematikcentrum. Diskussioner pågår mellan 
naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna för att hitta former för att sam-
ordna naturvetenskapliga fakultetens avdelning för numerisk analys med den 
nya enheten.  
 
Samordningen av verkstadsresurser i den Akademiska verkstaden har nu ge-
nomförts. Under 2005 utvecklas organisation och verksamhet för att uppnå 
ekonomisk balans. Den Akademiska verkstaden planeras att senare knytas till 
institutionen för maskinteknologi. 
 
Inom kemiska institutionen pågår ett omfattande arbete med att utforma en ny 
enhetsindelning i samverkan med naturvetenskapliga fakulteten. Målet är en 
kraftig reduktion av antalet enheter och en balanserad ekonomi.  
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Den nya organisationen inom kemiska institutionen innebär bland annat sam-
manslagning av avdelningarna för oorganisk kemi, organisk kemi och bioor-
ganisk kemi till en avdelning för organisk kemi samt sammanslagning av 
teknisk analytisk kemi och analytisk kemi till en avdelning för analytisk 
kemi. Vardera av de nya avdelningarna kommer att innehålla både omfattan-
de grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt ha starka entrepre-
nörer. Förändringen enligt ovan genomförs under de första månaderna 2005 
och beräknas vara klar till 1 mars. Ytterligare sammanslagningar av avdel-
ningar från de båda fakulteterna utreds under 2005. PM från kemiska institu-
tionen bifogas (bilaga 1). En viktig förutsättning för ekonomibalanseringen 
inom kemicentrum är en flexiblare lokalhantering. Den nu gällande principen 
att lokaler inte kan sägas upp under ombyggnad är inte möjlig att tillämpa då 
projektet inte planeras vara avslutet före 2010. 
 
Inom fysiska institutionen pågår sedan ett drygt år ett omfattande arbete med 
att få ekonomisk balans inom enheterna. Institutionen genomför också omfat-
tande förändringar och rationaliseringar avseende lokaler. Institutionens 
handlingsplan innebär balanserad ekonomi för 2005 och ett återställande av 
myndighetskapitalet inom en femårsperiod. Institutionens PM bifogas (bilaga 
2). 
 
 
4 Uppföljning 
En huvudförutsättning för genomförandet av ekonomibalanseringen inom 
LTH är att LTHs styrelse och ledning gör de övergripande prioriteringarna 
medan prioriteringar på institutionsnivå görs av respektive institutionsled-
ning.  
 
Institutionernas budgetar för 2005 innebär en total kostnadsbesparing på ca 
60 Mkr. För varje institution och enhet har kostnadstak för totala kostnader 
och personalkostnader fastställts för forskning respektive grundutbildning. 
Kostnadsutvecklingen kommer att följas upp månadsvis med omedelbara 
åtgärder som följd om kostnaderna överstiger något av taken samt med möj-
lighet till justering av budgeten varje kvartal om anslagsbilden förändras 
markant.  
 
 
5 Slutsatser 
LTHs övergripande målsättning är att verksamheten skall vara i ekonomisk 
balans 2005. De kostnadsminskningar som krävs kommer delvis att ske ge-
nom personalminskningar och kommer också att innebära en reduktion av 
antalet forskarstuderande och därmed en reducerad forskarexamination på 
sikt. LTH har målsättningen att grundutbildningen i Lund skall genomföras i 
samma omfattning som tidigare medan verksamheten i Helsingborg minskas i 
enlighet med tidigare fattade beslut för att anpassas till söktrycket. 
 
Kostnadsreduktioner som sker i form av minskad personal eller minskad lo-
kalvolym innebär avvecklingskostnader. Speciellt kommer anpassningen av 
verksamheten i Helsingborg som måste ske under en tvåårsperiod att innebära 
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avsevärda avvecklingskostnader. Kostnaderna kan begränsas om LTH ome-
delbart befrias från kostnader för lokaler som friställs i Helsingborg.  
 
LTH har också ett antal avställda lokaler som Byggnadsenheten med fördel 
skulle kunna hyra ut under några år och därmed tillfälligt minska infrastruk-
turkostnaderna.  
 
Det förhållandevis stora räntegap som tillämpas inom universitetet innebär att 
de institutioner som brottas med negativa myndighetskapital belastas med 
ytterligare kostnader i sitt rekonstruktionsarbete. LTH föreslår att räntegapet 
minskas kraftigt. För underskottet i Helsingborg som efter budgetåret 2004 
beräknas uppgå till 40 Mkr anhåller LTH om räntebefrielse. 
 
Genom skapandet av ett positivt myndighetskapital på områdesnivå har LTH 
möjlighet att aktivt delta i den prioriteringsprocess som gäller för nya forsk-
ningsanslag från de stora forskningsfinansiärerna. Kapitalet innebär också 
möjligheter att hantera och i viss mån kompensera förväntade men inte identi-
fierade större förändringar i forskningsfinansieringen. Däremot kommer den 
stora externfinansieringen att fortsatt medföra risktaganden från LTHs sida.  
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Ekonomiuppföljning inom LTH 
 
LTHs ekonomiska situation innebär att kos
60 Mkr med oförändrad intäktsnivå. 
 
I samband med fastställandet av ny enhetsin
ternas budgetar för 2005 gjorts. Samtliga en
totala kostnader och för personalkostnader.
tionsbudget angiven intäkt och personalplan
ken att innebära att ny budget och personal
 
Ett övergripande mål är att samtliga verksa
sultat. 
 
För de enheter som belastas med tidigare ne
det minsta positiva resultat som skall redov
gativa myndighetskapitalet. 
 
Övergripande mål är att enheternas myndig
inom fem år. I de fall detta skulle kräva pos
av totalkostnaderna för ett år förlängs återst
 
Kostnader och inkomster kommer att följas
enheter. Möjlighet att justera budget komm
 
Om kostnadstaken överskrids skall instituti
åtgärder. För enheter som i månadsuppfö
der som överskrider kostnadstaket gäller
stopp. 
 
Kostnadstaken fastställs av rektor i särskilt 
slutet anges också om institutionens budget
paket för att anpassa verksamheten till kost
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tnaderna måste reduceras med ca 

delning har avstämning av enhe-
heter tilldelas kostnadstak för 

 Kostnadstaken bygger på i institu-
. I vissa fall kommer kostnadsta-

plan omedelbart skall tas fram.  

mheter skall redovisa positiva re-

gativa myndighetskapital anges 
isas 2005 för att reducera det ne-

hetskapital skall vara positivt 
itiva resultat som överstiger 10 % 
ällningstiden. 

 månadsvis för institutioner och 
er att ges kvartalsvis.  

onsledningen omedelbart vidta 
ljningen redovisar lönekostna-
 omedelbart totalt anställnings-

beslut för varje institution. I be-
 och i förekommande fall åtgärds-
nadstaken har godkänts. 
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Institutioner och enheter vid LTH 
 
1 Förutsättningar 
Grundutbildning och forskning/forskarutbil
liga förutsättningar. Detta innebär att organ
som institutionsverksamhet måste utformas
och hållbarhet samtidigt som stabs- och ser
optimeras.  
 
Indelningen i enheter med ett solidariskt an
är ett led i skapandet av hållbara plattforma
samma ämnes- och forskningsområden men
en gemensam infrastruktur och administrati
 
Enheter skall ingå i en institution där prefek
ansvaret för verksamheten och därmed ocks
nens grundutbildning, personal och infrastr
ansvaret för budget och dess uppföljning m
forskningsverksamheten och genomförande
samt den löpande ekonomin inom respektiv
till prefekten. Fördelningen av grundutbildn
institutionsnivån medan det riktade enhetsb
lighet med styrelsens budgetbeslut. 
 
Myndighetskapital vid ingången till 2005 ä
Återbetalningsplaner för negativa myndigh
råd med respektive grupp i början av 2005.
 
Institutionsledning och enhetsledningar ans
är i balans och att de samlade resurserna ino
nya negativa myndighetskapital inte skapas
 
Följande krav skall normalt vara uppfyllda 
 

 Den samlade verksamheten skall ha
dovisa ett positivt resultat 

 Enheten skall ha minst 3 professore
 Examinationen skall vara minst 1 do
 Enheten skall vara engagerad i grun

årsstudenter/år i genomsnitt 
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2005 

dning inom LTH skall ges bästa möj-
isationen av såväl grundutbildning 
 för kontinuerligt förbättrad kvalitet 
vicefunktioner på alla nivåer måste 

svar för den framtida verksamheten 
r. En enhet kan bygga på gemen-
 också på förutsättningen att utnyttja 
on. 

ten är chef och har det övergripande 
å det direkta ansvaret för institutio-

uktur. Prefekten har det övergripande 
edan enhetscheferna har ansvaret för 
t av grundutbildning inom enheten 
e enhet. Enhetscheferna rapporterar 
ings- och fakultetsanslag sker till 
idraget går direkt till enheterna i en-

r knutna till respektive forskargrupp. 
etskapital kommer att beslutas i sam-
  

varar för att kommande verksamhet 
m respektive enhet utnyttjas så att 

. 

för att en enhet skall kunna bildas: 

 en hållbar ekonomi i balans, dvs. re-

r 
ktorsexamina per år i genomsnitt 

dutbildning omfattande minst 40 hel-
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 Enhetens samlade personalstyrka bör vara minst 25 personer inklusive 
doktorander 

 Verksamheten skall kunna delta i en eller flera forskningsportaler 
 Verksamheten skall bedömas vara strategisk. 

 
Med utgångspunkt från kraven görs indelning i institutioner och enheter. För 
varje enhet anges de tidigare avdelningar som ingår i enheten. Avdelningar av-
skaffas som formell nivå i och med enhetsindelningen. I särskilt beslut anges de 
sparvillkor som gäller för respektive kostnadsställe under 2005. 
 
Enhetsbidragen har tagits fram som resultat av en samlad bedömning av enhe-
tens egenskaper. Eftersom förutsättningar för verksamheternas genomförande är 
olika för olika delar av verksamheten liksom att olika forskningsområden har 
olika bedömningsgrunder för kvalitet i forskningen finns få gemensamma be-
dömningskriterier för LTH. 
 
Enhetsbidragen kommer årligen att omprövas inför budgetarbetet. Den verksam-
hetsberättelse som varje enhet skall lämna som en del av bokslutet kommer att 
vara ett viktigt underlag för kommande bedömning. Detta innebär att en första 
omprövning kommer att ske under senvåren 2005. 
 
2 Institutioner 

2.1 ”Arkitektur, Bygg o arkitektur” 
Institutionen är ny och består av de tidigare institutionerna Arkitektur och Byg-
gande o arkitektur. Institutionen har tills vidare arbetsnamnet ”Arkitektur, Bygg 
o arkitektur”. Institutionen tilldelas totalt 3,5 enhetsbidrag. Strukturen inom in-
stitutionen skall omgående analyseras och optimeras och parallellverksamheter 
skall samordnas. Speciellt gäller detta verksamheten inom arkitekturhistoria som 
skall samordnas med bebyggelsevård. 

2.1.1 A-1 
Enheten tilldelas 2,0 enhetsbidrag och består av de tidigare avdelningarna: 
- Arkitektur I 
- Arkitektur II 
- Arkitektur III 
- Byggnadsfunktionslära  
- Stadsbyggnad 
- Formlära 
- Miljöpsykologi 

2.1.2 A-2 
Enheten tilldelas 1,5 enhetsbidrag och består av de tidigare avdelningarna: 
- Bebyggelsevård  
- Arkitekturhistoria 
- Energi- och byggnadsdesign 
- Boende- och bostadsutveckling 
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2.2 Bygg- och miljöteknologi 
Institutionen för Bygg- och miljöteknologi delas upp i två institutioner: Bygg- 
och miljöteknologi samt ”Byggnadsmekanik”.  
 
Institutionen består av tre enheter. Totalt tilldelas institutionen 4,5 enhetsbidrag 
fördelade enligt följande. 

2.2.1 B&M-1 
Enheten tilldelas 2,0 enhetsbidrag och består av de tidigare avdelningarna: 
- Byggnadsmaterial 
- Konstruktionsteknik 
- Byggnadsfysik 
- Installations- och klimatiseringslära 

2.2.2 B&M-2 (Teknisk vattenresurslära) 
Enheten tilldelas 1,5 enhetsbidrag.  
- Teknisk vattenresurslära 

2.2.3 B&M-3 (Brandteknik) 
Enheten utgör basen för utbildningsprogrammet i brandteknik. Rekrytering av 
nya professorer i brandteknik och riskhantering pågår. Enheten godkänns därför 
trots att kravet på antal professorer inte uppfylls nu och tilldelas 1,0 enhetsbi-
drag. 

2.3 ”Byggvetenskaper” 
Institutionen är ny och har tills vidare arbetsnamnet ”Byggnadsmekanik”. Insti-
tutionen består av en enhet och tilldelas 2,0 enhetsbidrag. Enheten består av de 
tidigare avdelningarna: 
- Byggnadsmekanik 
- Teknisk akustik  
- Datorstödd projektering 
- Byggnadsekonomi 
- BKL Helsingborg 

2.4 Datavetenskap 
Institutionen består av en enhet. Enheten verkar i nära samverkan med Naturve-
tenskapliga fakulteten och godkänns därför trots att kravet på antal professorer 
inte uppfylls på LTH-sidan. Institutionen, och enheten, tilldelas 1,5 enhetsbi-
drag. 

2.5 Designvetenskaper 
Institutionen tilldelas totalt 4,0 enhetsbidrag. 

2.5.1 DV-1 
Enheten tilldelas 2,0 enhetsbidrag och består av de tidigare avdelningarna: 
- Ergonomi och aerosol 
- Certec 
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2.5.2 DV-2 
Enheten har central betydelse för utbildningsprogrammet i Industridesign och 
tilldelas 2,0 enhetsbidrag. Enheten består av de tidigare avdelningarna: 
- Maskinkonstruktion 
- Industridesign 
- Förpackningslogistik 
- Innovationsteknik 

2.6 Elektrisk mätteknik 
Institutionen, som består av en enhet, tilldelas 2,5 enhetsbidrag och består av de 
tidigare avdelningarna: 
- Elektrisk mätteknik 
- Teknisk geologi 
Inom enheten finns huvuddelen av Swegene- projektet inom LTH. 

2.7 Elektrovetenskap 
Institutionen, som består av en enhet, tilldelas 3,5 enhetsbidrag. 

2.8 Fysik 
Institutionen består av fem enheter och tilldelas totalt 7,0 enhetsbidrag. 

2.8.1 Atomfysik 
Enheten tilldelas 2,0 enhetsbidrag. 

2.8.2 Fasta tillståndets fysik 
Enheten tilldelas 2,0 enhetsbidrag. 

2.8.3 Kärnfysik 
Enheten tilldelas 1,0 enhetsbidrag. 

2.8.4 Matematisk fysik 
Enheten tilldelas 1,0 enhetsbidrag. 

2.8.5 Förbränningsfysik 
Enheten tilldelas 1,0 enhetsbidrag. 

2.9 Industriell elektroteknik och automation 
Institutionen består av en enhet. Enheten har ett omfattande samarbete med 
Malmö högskola som bland annat innebär samverkan inom forskarutbildningen 
och att en professor vid Malmö högskola är gästprofessor på enheten. Enheten 
godkänns därför trots att kravet på antal professorer inte uppfylls. Enheten tillde-
las 1,0 enhetsbidrag 

2.10 Informationsteknologi 
Enheten tilldelas 2,5 enhetsbidrag. 

2.11 Kemiteknik 
Enheten tilldelas 4,5 enhetsbidrag. Enhetsbidraget förutsätter att den tidigare 
avdelningen för VA-teknik ingår i institutionen.  
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2.12 Livsmedelsteknik 
Institutionen består av två enheter och tilldelas 2,0 enhetsbidrag. 

2.12.1 LMT-1 
Enheten tilldelas 1,0 enhetsbidrag och består av de tidigare avdelningarna: 
- Livsmedelsteknik 
- Livsmedelsteknologi 

2.12.2 LMT-2 
Enheten tilldelas 1,0 enhetsbidrag och består av tidigare avdelningen 
- Industriell näringslära 

2.13 Kemiska institutionen 
Inom kemiska institutionen pågår ett omfattande utredningsarbete med syfte att 
presentera ny enhetsindelning i samverkan med naturvetenskapliga fakulteten. 
Enhetsindelningen kommer att fastställas i särskilt beslut.  
 
Institutionen tilldelas totalt 8,5 enhetsbidrag. Fördelning av enhetsbidrag på oli-
ka enheter kommer att fattas i särskilt beslut. 

2.14 Maskinteknologi 
Institutionen består av två enheter. Institutionen tilldelas totalt 4,5 enhetsbidrag. 

2.14.1 MT-1 
Enheten, som utgör en stor del av basen för utbildningsprogrammen maskintek-
nik, industriell ekonomi samt teknisk design, tilldelas 3,5 enhetsbidrag och be-
står av de tidigare avdelningarna: 
- Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner 
- Maskinelement 
- Mekanik 
- Materialteknik 

2.14.2 MT-2 (Hållfasthetslära) 
Enheten uppfyller inte kraven avseende antal professorer respektive antal an-
ställda.  
 
Ett antal doktorander från Malmö högskola kommer att skrivas in vid lämpliga 
ämnen på institutionen. En professor vid Malmö högskola, verksam inom äm-
nesområden som ligger inom både MT1 och MT-2, kommer att vara gästprofes-
sor på institutionen. Gästprofessorn placeras på institutionsnivå. 
 
Till följd av att institutionen tillförs en gästprofessor som enhetsgemensam re-
surs och utvecklar ett samarbete med Malmö högskola kan institutionen forme-
ras i två enheter. Enheten Hållfasthetslära skall dock betraktas som en tillfällig 
lösning där enhetsstatusen skall omprövas vid förändringar inom lärarkåren. 
 
Enheten tilldelas 1,0 enhetsbidrag. 
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2.15 Matematikcentrum 
Matematikcentrum tilldelas totalt 3,5 enhetsbidrag. 

2.15.1 Matematik 
Enheten tilldelas 2,0 enhetsbidrag och består av de tidigare avdelningarna: 
- Matematik 
- Numerisk analys 

2.15.2 Matematisk statistik 
Enheten tilldelas 1,5 enhetsbidrag. 

2.16 Reglerteknik 
Institutionen består av en enhet och tilldelas 2,0 enhetsbidrag. 

2.17 Teknik och samhälle 
Institutionen, som utgörs av en enhet, tilldelas 3,0 enhetsbidrag och består av de 
tidigare avdelningarna: 
- Miljö- och energisystem 
- Trafikteknik 
- Kollektivtrafik 
- Vägbyggnad 
- Fastighetsvetenskap 

2.18 Teknisk ekonomi och logistik 
Institutionen har två fasta professurer samt en adjungerad professor med omfatt-
ningen 40 %. Därtill finns för närvarande två docenter. Formellt når institutionen 
inte upp till kravet på tre professorer. Avdelningen för Produktionsekonomi har 
ett samarbete med motsvarande avdelning vid Växjö universitet. Institutionen 
svarar i allt väsentligt för I-programmets forskningsöverbyggnad.  
 
En enhet skapas för institutionens verksamhet och tilldelas 1,0 enhetsbidrag. 
Enheten består av de tidigare avdelningarna: 
- Teknisk logistik 
- Produktionsekonomi 

2.19 Telekommunikationssystem 
Enheten tilldelas 1,5 enhetsbidrag. 

2.20 Värme- och kraftteknik 
Enheten tilldelas 3,5 enhetsbidrag. 

2.21 Avdelningar som avvecklas 
Avdelningarna Robotteknik och Geoteknik avvecklas. Detta innebär att personal 
och lokaler sägs upp eller överförs till andra enheter. Eventuellt forskarutbild-
ningsämne läggs ner. Negativt myndighetskapital överförs till LTH gemensamt 
samtidigt som premier för forskarexamination, riktade satsningar samt docent-
medel upphör. Eventuell professorstilldelning (300 alt 360 tkr) samt EU-
återbäring utbetalas enligt gällande regler. De indragna medlen används för att 
täcka eventuellt negativt myndighetskapital.  
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3 Akademisk verkstad – särskild arbetsenhet 
Verksamheten organiseras tillsvidare som en särskild arbetsenhet med egen pre-
fekt. Verkstaden verksamhet kommer att utvärderas efter 2005 och den framtida 
organisationen kommer att utredas. Ett alternativ som skall studeras är en knyt-
ning till institutionen för Maskinteknologi. Verksamheten tilldelas inga bidrag 
utöver eventuella riktade bidrag till verkstaden. 
 
4 Beslut 
Den nya institutions- och enhetsindelningen innebär viss omgruppering men inte 
delning av tidigare avdelningar. Strukturen enligt ovan ligger till grund för för-
delning av enhetsbidrag.  
 
Den nya indelningen gäller interimistiskt från och med den 1 januari 2005. In-
delningen kommer att fastställas av LTHs styrelse i februari efter förhandlingar 
med de fackliga organisationerna. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av 
kanslichef Per Göran Nilsson. 
 
 
 
 
Gunilla Jönson Per Göran Nilsson 
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Rektors  kontor  

Per  Göran Ni l s son 

 

Dnr 

  
 
 
 
 
 
 
Delegationsordning för styrelsen för Lun
 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola bes
för styrelsearbetet: 
 

• Styrelsen medger att rektor fattar be
understigande tre miljoner kr. 

• Kanslichefen är föredragande i styre
föredragande utsetts 

• Följande ärenden skall behandlas av
o Övergripande mål och strate

forskning och forskarutbildn
o Viktigare organisatoriska frå
o Budget samt redovisning av 
o Utseende av hedersdoktorer 
o Inrättande och nedläggning a
o Indragning av rätt till handle

doktorand 
 

• Övriga ärenden delegeras till rektor
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ds Tekniska Högskola 

lutar anta följande arbetsordning 

slut som innebär åtaganden 

lsen i den mån inte annan 

 styrelsen i plenum 
gier för grundutbildning, 
ing 
gor 
verksamhetens resultat 

v forskarutbildningsämnen 
dning och andra resurser för 

 att besluta. 
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