














  1 

LTH verksamhetledn och styrning 2006-STYR-051012-final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LTHs verksamhet, 
ledning och styrning  

2006 



  2 

LTH verksamhetledn och styrning 2006-STYR-051012-final 

Innehåll 
1 Bakgrund _____________________________________________________________ 4 

2 Syfte och mål för ny struktur ______________________________________________ 5 

3 LTHs verksamhetsuppdrag _______________________________________________ 6 

4 Nuvarande organisation__________________________________________________ 7 
4.1 Styrelsemöten ___________________________________________________________ 7 
4.2 Ledningsmöten __________________________________________________________ 7 
4.3 Beredningsmöten ________________________________________________________ 7 
4.4 Prefektmöten ___________________________________________________________ 7 
4.5 Presidiemöten ___________________________________________________________ 8 
4.6 Forskningsnämnder______________________________________________________ 8 
4.7 Forskarutbildningsnämnden_______________________________________________ 8 
4.8 Grundutbildningsnämnder och beredning ___________________________________ 8 
4.9 Biblioteksnämnd ________________________________________________________ 8 

5 Analys av nuvarande organisation _________________________________________ 8 
5.1 Slutsatser om nuläge och ändrade förutsättningar för LTHs organisation ________ 10 

6 Ny organisation _______________________________________________________ 13 
6.1 Forskningsberedningen __________________________________________________ 14 
6.2 Forskningssenat ________________________________________________________ 14 
6.3 Grundutbildningen _____________________________________________________ 15 

6.3.1 Grundutbildningsberedningen___________________________________________________ 15 
6.3.2 Grundutbildningsnämnder _____________________________________________________ 15 
6.3.3 Programledningen____________________________________________________________ 16 
6.3.4 Programledare ______________________________________________________________ 16 
6.3.5 Programservice______________________________________________________________ 17 

6.4 Infrastruktur- och biblioteksberedningen ___________________________________ 17 
6.5 Forskarutbildningsnämnden______________________________________________ 18 
6.6 Lärarförslagsnämnder __________________________________________________ 18 
6.7 Näringslivsråd _________________________________________________________ 18 
6.8 Vetenskapligt råd_______________________________________________________ 18 
6.9 Forskningsportaler _____________________________________________________ 19 
6.10 Administrativt stöd till lednings- och beredningsorgan ________________________ 19 
6.11 Administrativt stöd på institutionsnivå _____________________________________ 19 

7 Styrelsens arbetsordning ________________________________________________ 20 

8 Arbetsordning och instruktioner för institutionsledning _______________________ 20 
8.1 Institutionsstyrelsen_____________________________________________________ 20 
8.2 Prefekten______________________________________________________________ 20 

9 Arbetsordningar och instruktioner för nämnder och beredningar _______________ 21 



  3 

LTH verksamhetledn och styrning 2006-STYR-051012-final 

10 Bemanning och föredragningar ________________________________________ 21 
10.1 Presidiet ______________________________________________________________ 21 
10.2 Rektorsbeslut __________________________________________________________ 21 
10.3 Ledningsgrupp _________________________________________________________ 22 
10.4 Prefektgrupp __________________________________________________________ 22 
10.5 Forskningsberedning ____________________________________________________ 22 
10.6 Forskningssenat ________________________________________________________ 22 
10.7 Forskarutbildningsnämnd _______________________________________________ 22 
10.8 Lärarförslagsnämnder __________________________________________________ 23 
10.9 Grundutbildningsberedning ______________________________________________ 23 
10.10 Grundutbildningsnämnder_____________________________________________ 23 
10.11 Programledning ______________________________________________________ 23 
10.12 Infrastruktur- och biblioteksberedning___________________________________ 24 
10.13 Näringslivsråd _______________________________________________________ 24 
10.14 Vetenskapligt råd_____________________________________________________ 24 

11 Grundutbildningsnämnder och program _________________________________ 24 
11.1 Gruppering av ämnesområden och program ________________________________ 24 

12 Administrativ service _________________________________________________ 25 
12.1 Stab/ledningsservice_____________________________________________________ 26 
12.2 Ekonomikontor ________________________________________________________ 26 
12.3 Personalkontor _________________________________________________________ 26 
12.4 Internationellt kontor ___________________________________________________ 26 
12.5 Informationskontor _____________________________________________________ 26 
12.6 Programservice ________________________________________________________ 27 
12.7 Studentservice _________________________________________________________ 27 
12.8 Datordrift _____________________________________________________________ 27 
12.9 Forskningsservice_______________________________________________________ 27 



  4 

LTH verksamhetledn och styrning 2006-STYR-051012-final 

 
LTHs verksamhet, ledning och styrning 2006 

 
Efter en första presentation för styrelsen har förslaget bearbetats och förtydligats. De delar 
som gäller grundutbildningen har bearbetats efter samråd med en av styrelsen utsedd arbets-
grupp bestående av professorerna Gustaf Olsson och Anders Axelsson samt teknolog Nils 
Mattisson. Arbetsgruppens rapport bifogas som bilaga. 
 

1 Bakgrund 
Förutsättningarna för verksamheten inom universitet och högskolor förändras i snabb takt (se 
propositionen Ny värld – Ny högskola). Ekonomin för grundutbildning och forskning har 
stramats åt sedan början av 90-talet i regeringens regleringsbrev. Antalet helårsstudenter som 
LTH har som uppdrag att utbilda ökar men ersättningen stiger inte i motsvarande omfattning. 
Kända kostnadsökningar kompenseras inte och fakultetsanslagen ökar inte (eventuella kom-
pletterande fakultetsmedel kan f.o.m 2005 sökas av universiteten i konkurrens och delas en-
dast ut under mycket specifika krav på excellens och internationell konkurrenskraft). Krav på 
forskarutbildning har ställts utan ersättning. Under ett antal år har LTH kunnat hantera dessa 
utmaningar och mött uppställda krav. Men 2004 redovisade LTH ett underskott i sitt bokslut – 
ett underskott som måste hanteras och betalas. LU-styrelsen har krävt att LTH balanserar sin 
budget under 2005.  
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Ett sätt att hantera kravet på forskarutbildning har för LTHs del varit att söka finansiering via 
externa finansiärer som SSF, Vinnova, Formas, VR, EU, Wallenbergstiftelser m fl. Det har 
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inneburit en expansion av forskningsverksamheten. Idag kommer ca 75 % av forskningspeng-
arna från externa finansiärer.  
 
 
Hittills har institutionerna tagit emot finansieringen och kunnat komplettera de externa resur-
serna med egna fakultetsanslag. I ökande utsträckning kräver emellertid de externa finansiä-
rerna att högskoleledningarna tar ställning till forskningsansökningar och deltar i finansie-
ringen. Detta innebär att anslagsflödena inom nära framtid kommer att se ut enligt bild (bilaga 
1). 
 
De resurser som står till förfogande för delfinansiering av olika forskningsprogram och dylikt 
måste hämtas från fakultetsanslaget. Högskolan förväntas också i de avtal som tecknas ta det 
fulla ansvaret för en eventuellt fortsatt verksamhet då finansiären slutar sitt i regel tidsbegrän-
sade åtagande. Inom samma tidsrymd som dessa förändringar genomförts har de externa fi-
nansiärerna ställt ökande krav på högskolorna att prioritera sin forskning. För att åstadkomma 
detta koncentrerar de sina åtaganden mot ett färre antal områden och forskargrupper. Till följd 
av politiska ställningstaganden har finansiärerna i vissa fall dessutom radikalt ändrat inrikt-
ning på sina åtaganden genom att nya verksamheter prioriteras med korta varsel och i vissa 
fall har tilldelningen skurits ned under pågående projekt vilket innebär en hård belastning på 
fakultetsanslaget eftersom högskolan måste finansiera slutförandet av projekten. Även EU-
anslag har visat sig kunna vara osäkra speciellt i de fall projekten koordineras av företag. Om 
ett koordinerande företag går i konkurs ställs ekonomiska krav på universitetet för att slutföra 
projektet. De ekonomiska resurser som då erfordras måste också tas från fakultetsanslaget. 
Konsekvensen är att högskoleledningarna förväntas hantera tillgängliga fakultetsmedel annor-
lunda än idag.   
 
I propositionen Ny värld – ny högskola föreslås en ny struktur för högskolans utbildning base-
rat på den politiskt beslutade Bolognaprocessen. Civilingenjörsutbildningarna finns inte om-
nämnda i propositionen. I nuvarande läge gör ledningen bedömningen att det kommer att stäl-
las krav på masterutbildningar i kombination med traditionella ingenjörs-, civilingenjörs- och 
arkitektprogram inom befintliga ekonomiska ramar. 
  
För att klara de utmaningar som kommer från regeringen och finansiärerna och samtidigt ska-
pa bästa möjliga förutsättningar för lärare och forskare har ledningen gjort bedömningen att 
det krävs ytterligare effektiviseringar i hela LTHs verksamhet, dess ledning och styrning. 
 

2 Syfte och mål för ny struktur 
Syftet med den nya ledningen, styrningen och organisationen är att möjliggöra en effektiv och 
flexibel användning av tillgängliga resurser. 
 
Målet med verksamhetsledningen, styrningen och organisationen är att skapa ett effektivare 
utnyttjande av tillgängliga resurser för grundutbildning och forskning med oförändrad eller 
höjd kvalitet. Organisationen skall också effektivt kunna hantera framtida förändringar av 
högskolans verksamhet och resurser. 
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3 LTHs verksamhetsuppdrag 
LTHs verksamhetsuppdrag kan sammanfattas enligt bilden nedan (bilaga 2). LTH har ett stort 
antal intressenter med olika krav, behov och förväntningar, som skall tillfredsställas. Detta 
kan LTH åstadkomma genom väl fungerande och effektiva så kallade huvudprocesser för 
forskning, grundutbildning och samverkan understödda av lika väl fungerande och effektiva 
så kallade stödprocesser, där intressenterna med krav, behov och förväntningar huvudsakligen 
finns inom LTHs egen organisation. 
 
För att säkerställa att LTH lever upp till sitt verksamhetsuppdrag med ständigt nya eller för-
ändrade krav, behov och förväntningar är det av största vikt att ledningsprocesserna också är 
väl fungerande och effektiva så att de mänskliga och ekonomiska resurserna används på bästa 
sätt och att LTH kan leva upp till sina mål. 
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4 Nuvarande organisation 
LTH har en styrelse som består av en ordförande som utses bland de tre externa ledamöterna. 
I styrelsen ingår dessutom 7 lärare och 3 studenter. De fackliga organisationerna (3 st) har 
närvaro och yttranderätt. 
 
Styrelsen beslutar om 

• LTHs strategi med utgångspunkt från förslag från rektor. 
• Delegation av den operativa och taktiska ledningen till rektor.  

 
Ärenden och frågeställningar som rör verksamheten identifieras och beskrivs i ledningsgrup-
pen som består av rektor, prorektor, kanslichef, vicerektor för grundutbildningen, ekonomi-
chef, personalchef, informationschef samt studenter. Rektor, prorektor och kanslichef utgör 
presidiet. 
 
Rektor har tre beredningsgrupper  

• forskningsberedningen som förutom presidiet består av de tre forskningsdekanerna 
(ordförande i respektive forskningsnämnd) samt tre forskare och studenter. 

• grundutbildningsberedningen, som består av vicerektor för grundutbildningen och 
samtliga grundutbildningsnämndsordföranden,  

• infrastrukturberedningen, som utgörs av presidiet, som behandlar frågor som rör loka-
ler mm och 

 
Rektor får förslag till åtgärder från beredningsgrupperna i ärenden som berör den övergripan-
de verksamheten. 
 
Innan rektor fattar beslut görs en avstämning i presidiet (rektor, prorektor, kanslichef). Ären-
det har dessförinnan presenteras och diskuteras i prefektgruppen. 

4.1 Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.  
Vid januari/februarimötet behandlas bland annat bokslut och resultatredovisning för föregå-
ende år. 
Vid april/majmötet behandlas uppföljning av studieresultat och frågor som kräver beslut innan 
budgetarbetet startas. 
I augusti/september anordnar styrelsen ett styrelseinternat för fördjupade genomgångar av 
verksamheten, ledningen och styrning samt genomför ett styrelsemöte som behandlar förut-
sättningarna för det kommande budgetåret. 
I november/december behandlas budget för det kommande budgetåret. 

4.2 Ledningsmöten 
Ledningsgruppen möter presidiet varje vecka, då olika frågeställningar identifieras och analy-
seras. 

4.3 Beredningsmöten 
Möten anordnas regelbundet dock minst två gånger per termin. 

4.4 Prefektmöten 
Prefekterna träffar presidiet var tredje vecka, då viktigare ärenden under beredning diskuteras.  
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4.5 Presidiemöten 
Presidiet träffas varje vecka för att gå genom de ärenden som beretts och där rektor har att 
fatta beslut. 

4.6 Forskningsnämnder 
Organisationen har på forskningssidan tre forskningsnämnder: FIME (fysik, informationstek-
nologi, matematik, elektroteknik), Kemi och MVA (maskinteknik, väg- och vattenbyggnads-
teknik, arkitektur). Forskningsnämnderna hanterar i huvudsak disputationsärenden och do-
centärenden samt tar fram underlag till forskningsberedningen. 

4.7 Forskarutbildningsnämnden 
Nämnden hanterar forskarutbildningsfrågor gemensamt för LTH. 

4.8 Grundutbildningsnämnder och beredning 
Varje grundutbildningsprogram tillhör en grundutbildningsnämnd.  Organisationen på utbild-
ningssidan består av 16 grundutbildningsnämnder, som hanterar frågor som berör respektive 
programs utformning, genomförande och uppföljning. Gemensamma grundutbildningsfrågor 
hanteras och bereds i grundutbildningsberedningen. Beredningen har ett arbetsutskott som 
förbereder ärenden till beredningen. 

4.9 Biblioteksnämnd 
Nämnden behandlar biblioteksfrågor. 
 

5 Analys av nuvarande organisation 
En analys av nuvarande organisation med hänsyn tagen till de förändringar som sker avseende 
krav på och ekonomi för LTHs verksamhetsuppdrag ser ut enligt följande: 
 
Samarbetet med styrelse, ledningsgrupp och prefektgrupp fungerar enligt presidiets uppfatt-
ning bra. Prefektgruppen ger omedelbar feedback på viktigare frågor som presidiet tar upp 
samtidigt som prefekterna ges tillfälle att ta upp egna frågor. 
 
Forskningsnämnder 
Nämnderna har som huvuduppgift att följa utvecklingen inom sina vetenskapsområden och 
hantera disputations- och docentärenden samt bedöma kompetens vid forskarassistenttillsätt-
ningar. Detta har genomförts väl. Nämnderna har också lämnat underlag för LTHs strategiska 
forskningsplan och där gjort ett förtjänstfullt arbete. Forskningsnämnderna har varit delaktiga 
i processen för att ta fram underlag för nya fördelningsprinciper för fakultetsanslaget.  
 
Gränsöverskridande forskning har blivit en allt viktigare förutsättning för framgångsrik verk-
samhet och extern forskningsfinansiering. De tre forskningsnämnderna har i varierande om-
fattning huvudsakligen relaterat sin verksamhet till sina respektive forskningsområden och i 
liten omfattning till de tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som nu är en förutsättning för 
framgångsrika forskningsprojekt.  
 
De reella forskningsprioriteringar som förekommit de senaste åren har, till följd av att forsk-
ningen numera till ca 75 % finansieras med externa medel som söks av forskarna, skett på 
institutions- och forskargruppsnivå. Men nu förväntas högskoleledningen tillsammans med 
LU-ledningen göra forskningsprioriteringar för externa svenska forskningsfinansieringar, och 
då för forskargrupper, som skär genom institutioner, forskargrupper och fakulteter. De nuva-
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rande forskningsnämnderna är då inte längre en naturlig bas för ett antal institutio-
ner/ämnen/områden och har därmed inte samma möjligheter att fortsätta hantera strategiska 
forskningsfrågor på ett effektivt sätt.  
 
Samtidigt förväntas antalet docentärenden och disputationsärenden minska bl.a. pga. minskat 
antal doktorander och restriktivare rekrytering av lärare och forskare.   
 
Grundutbildningsnämnder 
Grundutbildningsnämnderna har haft stora ambitioner och gjort ett gott arbete för att möta 
omvärldens och studenternas behov av kunskap och har arbetat engagerat och intensivt för att 
hitta lösningar som är intressanta för studenterna. Nämnderna har hanterat utbildningspro-
grammen på olika sätt t.ex. vad gäller samspelet mellan ordförande och utbildningsledare och 
samspelet mellan nämnd och institutioner.  De olika förhållningssätten har lett till att antalet 
kurser har ökat samtidigt som samläsning av grundkurser inte optimerats, vilket i sin tur 
minskat möjligheterna för god ekonomi för de institutioner som ska genomföra utbildningen. 
Samtidigt har nämndernas strävan att skapa bästa möjliga obligatoriska block inom 100 poäng 
bidragit till att anpassade kurser skapats. Nämnderna har också arbetat efter olika rutiner vil-
ket medfört extra arbete på institutioner som ska uppfylla krav från många grundutbildnings-
nämnder. Samtidigt har några grundutbildningsnämnder som hanterat flera grundutbildnings-
program visat att ett sådant arbete fungerar bra och att inga program behöver underordnas 
andra program och på så sätt riskerar att inte utvecklas.   
 
Det stora antalet grundutbildningsnämnder har medfört att utbildningsprogrammen utvecklats 
enligt olika koncept vilket innebär komplikationer om utbildningarna skall samordnas i större 
utsträckning för att effektivisera undervisningen och göra den mer flexibel.  
 
Lärarförslagsnämnder 
Lärarförslagsnämnderna hanterar olika rekryteringsfrågor väl. Lärarförslagsnämnderna som 
idag väljs ur FIME (fysik, informationsteknologi, matematik, elektroteknik), Kemi och MVA 
(maskinteknik, väg- och vattenbyggnadsteknik, arkitektur) hanterar dock rekryteringsfrågor 
lite olika beroende på nämnd. 
 
Forskningsberedningen 
Forskningsberedningen har haft begränsad verksamhet under det senaste halvåret då oklarhet 
rått avseende de krav externa finansiärer kommer att ställa på behov av insatser från LTH. De 
nya förutsättningarna har efterhand utmejslats och ger en bas för forskningsberedningens fort-
satta arbete, LTHs forskningsorganisation och ledning. Förutsättningarna för forskningsbe-
redningens arbete har alltså förändrats. 
 
Grundutbildningsberedningen 
Grundutbildningsberedningen ändrade sin organisation för två år sedan. Rektor och presidiet 
finns inte permanent i arbetet. Denna förändring genomfördes på förslag av vicerektor och 
grundutbildningsberedningens ledamöter. Under senare tid har synpunkter framförts från flera 
grundutbildningsnämndsordföranden att avståndet till rektor och presidium blivit för långt.   
Grundutbildningsberedningens uppdrag har varit att bereda övergripande frågor avseende 
grundutbildningen till LTHs ledning och att då också ge underlag för utvecklingen av ekono-
mi, organisation och genomförande som ger möjlighet att utveckla verksamheten. Gemen-
samma grundutbildningsfrågor har dock inte hanterats och beretts i beredningen. Sedan rektor 
och presidium slutat delta i beredningen har den inte heller presenterat förslag avseende upp-
draget.  



  10 

LTH verksamhetledn och styrning 2006-STYR-051012-final 

 
Infrastrukturberedningen 
Infrastrukturberedningens uppgifter har lösts inom presidiet. Rutinerna behöver dock utveck-
las och tydliggöras. Speciellt kontakterna med husprefekterna behöver formaliseras. 
 
Biblioteksnämnden 
LTHs biblioteksnämnd har hanterat övergripande biblioteksfrågor inom LTH. Nämnden har 
bland annat lämnat underlag för fördelning av förvärvsmedel. Till följd av att ledningsstruktu-
ren för studiecentrat ändrats har kraven på biblioteksnämnden förändrats. I det fortsatta arbe-
tet kommer övergripande frågor, samordning samt kontakter med biblioteksdirektionen att få 
ökad betydelse. 

 
LTHs gemensamma funktioner 
Ekonomi- och personalkontoren utvecklar nya rutiner för budgetering och uppföljning för alla 
nivåer inom LTH för att skapa effektiva och enhetliga rutiner. Speciellt ekonomikontoret har 
stundtals utfört omfattande operativa insatser på institutionsnivå. Personalkontoret har utveck-
lat rutiner för hantering av övertalighet. Samtidigt arbetar båda kontoren med personalutbild-
ning i samverkan med LU centrala enheter.  
 
LTHs satsar sedan flera år på pedagogisk utveckling. Detta sker främst inom projektet Ge-
nombrottet som omfattar högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt konsultstöd, utvärde-
ringsverksamhet, högskolepedagogisk praktiknära forskning, kunskapsspridning och mötes-
platser samt LTHs Pedagogiska Akademi till vilken lärare efter bedömning av pedagogiska 
meriter kan antas. 
 
Internationella kontoret och informations- och kommunikationskontoret arbetar effektivt och 
framgångsrikt med sina uppgifter. Båda kontoren är engagerade i att öka samverkan med mot-
svarande centrala enheter inom universitetet. Informationskontoret arbetar speciellt med att 
utveckla mediakontakter och webbsidor. 
 
Utbildningsservice har genom uppdelningen på fyra studiekontor skapat subkulturer inom 
respektive kontor. Samverkan mellan kontoren när det gäller service till studenter och pro-
gram är inte tillräckligt utbyggd. Sårbarheten vid vakanser har stundtals varit besvärande för 
ett antal program. 
 
Den övergripande utbildningsadministrationen hanterar generella övergripande frågor rörande 
utbildningsadministration. Inom ansvarsområdet ligger också Ladok, antagning och examens-
bevis. Bortsett från sårbarheten vid eventuella vakanser fungerar denna verksamhet väl. 
 
Genom datordriftgruppen har en stark service- och driftorganisation byggts upp för gemen-
samma studentdatorer och datorerna inom LTHs gemensamma administration. 

5.1 Slutsatser om nuläge och ändrade förutsättningar för LTHs organisation 
Forskning 

• De nya förutsättningarna för forskningsfinansiering innebär att huvuddelen, ca 75 %, 
av forskningsfinansieringen kommer via externa medel. För att få del av externa medel 
krävs i framtiden samverkan med andra grupper i större miljöer. Inom EU gäller stora 
nätverk eller forskargrupper med såväl högskolor som näringsliv i ett internationellt 
perspektiv som deltagare.  
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• För den svenska forskningsfinansieringen utformas nu principer som innebär att de 
stora satsningarna görs på starka forskningsmiljöer ofta av gränsöverstigande karaktär.  

• Företrädare för starka miljöer inom olika områden måste ges förutsättningar att mötas 
och utveckla samarbeten för att LTH och LU skall kunna konkurrera om de statliga 
medel som fördelas. 

• Den nya forskningsfinansieringen innebär ett krav på ett markant ökat deltagande och 
ställningstagande från högskolans ledning.  

• Forskningsberedningen behöver mer direkt än idag genom forskningsnämnder få input 
från forskare och forskargrupper, som deltar i LTHs forskning 

• Forskningsnämnderna representerar inte längre de forskargrupper och konstellationer 
som nu utvecklas inom LTH. 

• Indelningen i forskningsnämnder som till stor del bygger på de gamla sektionerna 
speglar inte längre LTHs verksamhetsuppdrag. 
(Forskningsnämndernas nuvarande utformning kvarstår sedan indelningen av LTH i 
sektioner avvecklades. Då sektionsnämnderna avvecklades uppkom behovet av organ 
för hantering av forskningsfrågor. De tre forskningsnämnderna FIME, Kemi och 
MVA inrättades i princip som sammanslagningar av gamla sektionsnämnder). 
 

Den tidigare bilden av att den externa finansieringen var en affär endast för forskaren och 
institutionsledning håller på att bytas mot en bild där högskolans ledning ansvarar för den 
slutliga prioriteringen och fördelningen av fakultetsanslaget. För att klara av 
detta krävs en beredningsorganisation som arbetar med nya krav och kan ge högskolans led-
ning bästa underlag för prioriterings- och fördelningsbeslut.  
 
Forskarutbildning 
Forskarstuderande måste möta samma krav oberoende av vid vilken institution forskarutbild-
ningen sker. Disputationsärenden bör därför inte hanteras i tre olika nämnder. 
 
Grundutbildning 
LTHs strategi sedan drygt fem år har varit att nya program relativt enkelt skulle kunna inrättas 
och avskaffas genom att programmet tilldelas en egen grundutbildningsnämnd.  
Sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna och rekryteringsläget ändrats. De nya eko-
nomiska förutsättningarna innebär att små program inte längre kan drivas med god ekonomi. 
Rekryteringsförutsättningarna har medfört att även ”gamla” etablerade program har minskat i 
storlek samtidigt som nya programförslag tillåtits utvecklas. Det stora antalet grundutbild-
ningsnämnder (f.n. 16 st) har inneburit att olika utbildningsstrategier för programmens ge-
nomförande har utvecklats med speciella krav på kurser och därmed minskade möjligheter för 
samordning mellan programmen.  
 
Vissa program finns idag under gemensam grundutbildningsnämnd (t.ex. F, Pi, Nano) medan 
andra program har egen nämnd (t.ex. E, W, L). De nuvarande grundutbildningsnämnderna har 
personsammansättningar som normalt speglar de viktigaste ämnesområdena inom program-
met. Studenterna har också en god representation i nämnden. Näringslivsrepresentationen 
hämtas normalt från nämndens eget programområde.  
 
Det är normalt utbildningsledaren som i samverkan med företrädare för olika ämnesområden 
utformar förslaget till kursuppsättning inom programmet. I regel sker arbetet med utgångs-
punkt från övergripande direktiv från grundutbildningsnämnden. Det är utbildningsledaren 
som ansvarar för den ämnesmässiga hanteringen av individärenden och för den operativa 
övervakningen av programmet samt för att kursutvärdering sker. 
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I den utbildningssituation som råder idag söker studenterna intressanta utbildningar till en viss 
nivå (t.ex. civilingenjör) framför utbildningar som ger arbete inom en viss industriverksamhet. 
För att kunna erbjuda nya intressanta utbildningar har t.ex. teknisk matematik (Pi) och teknisk 
nanovetenskap inrättats vid sidan om F-programmet. 
 
Den nya grundutbildningsorganisationen måste hantera kraven på både master-, civilingen-
jörs- och arkitektutbildningar etc. samt samverka med forskningsberedningen och forskarut-
bildningsgruppen. Samverkan med forskningsberedningen erfordras för att kunna erbjuda 
forskningsförberedande studier i anslutning till civilingenjörsutbildningen. Kursutbudet behö-
ver också samordnas för att största möjliga resurser ska kunna överföras till forskare och lära-
re. 
 
Detta innebär att nya förutsättningar inom nuvarande ramar med säkrad kvalitet måste förtyd-
ligas samtidigt som arbetet med att samordna de övergripande förutsättningarna för program-
men liksom att optimera kursutbudet inom olika ämnesområden måste intensifieras.  
 
Lärarförslagsnämnder  
Rekrytering av lärare liksom bedömning av lärarkompetens sker idag i tre lärarförslagsnämn-
der med begränsad samordning samtidigt som förutsättningarna för anställning bör vara lika i 
alla delar av LTH.  
 
Då docentkompetensen är en naturlig del av karriärvägen bör bedömningen ske enligt samma 
process som gäller för befordran. Samtliga kompetensbedömningar av lärare inklusive fors-
karassistenter samt bedömning av docentkompetens bör således kunna samordnas. 
 
Administrativt stöd 
Under 2004/2005 har ett KIA-projekt (Kompetensutveckling I Administrationen) genomförts. 
Detta har visat att samordningar och specialiseringar kan effektivisera stödet, ge studenter 
bättre service samtidigt som resurser kan omfördelas till undervisning och forskning genom 
att förbättra förutsättningarna för lärare och forskare. Under hösten 2005 kommer ny organi-
sation för utbildningsservice utformas som bland annat innebär att verksamheten kommer 
förtydligas genom kontor för programservice respektive studentservice. 
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6 Ny organisation 
Vid framtagning av förslag till ny organisation har information och synpunkter från hela 
LTHs organisation varit viktig input. 
 
Avsikten är att organisationen skall präglas av samarbete och samverkan mellan forskare, 
lärare, teknisk och administrativ personal med utgångspunkt från en helhetssyn på LTHs verk-
samhet och på så sätt medverka till att alla resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt, att uppsatta 
mål kan nås och att en positiv utveckling för LTH möjliggörs.  
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LTH leds som tidigare av en styrelse. Styrelsen väljs av fakultetens lärare och studenter. Sty-
relsens ordförande utses av universitetets rektor.  
 
Styrelsen beslutar om 

• LTHs strategi med utgångspunkt från förslag från rektor. 
• delegation av den operativa och taktiska ledningen till rektor. 

 
Ärenden och frågeställningar som rör verksamheten identifieras och beskrivs i ledningsgrup-
pen bestående av presidiet (rektor, prorektor, kanslichef), vicerektorer, personal-, ekonomi-, 
utbildnings- och informationschef samt studenter. 
 
Rektor har tre beredningsgrupper  

• forskningsberedningen  
• grundutbildningsberedningen 
• infrastruktur- och biblioteksberedningen 
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Beredningsgrupperna utarbetar förslag i ärenden som berör den övergripande verksamheten. 
Utbildnings- och forskningsberedningen sammanträder gemensamt vid behov dock minst en 
gång per termin för att förstärka kopplingen mellan grundutbildning och forskning. 
 
Innan rektor fattar beslut i viktigare ärenden som berör institutionerna presenteras och disku-
teras förslagen i prefektgruppen vid prefektmöten. Viktigare ärenden presenteras i lednings-
gruppen innan slutlig avstämning görs i presidiet. Rektor fattar beslut i beslutsmöte med pre-
sidiet och studenter. 
 
LTHs rektor kan utse vicerektorer för speciella uppgifter och besluta om deras ansvar. 
 
Detta betyder att den nya organisationen inte förändras avseende rektors eller prefektgruppens 
roll. Sammansättningarna av ledamöter förändras dock i beredningsgrupperna.  
 
Organisationen avseende forskning, grundutbildning, forskarutbildning och lärarrekrytering 
anpassas till att hantera de förändringar som nya krav och nya förutsättningar för LTHs verk-
samhetsuppdrag medför. 
 

6.1 Forskningsberedningen 
Forskningsberedningen är ledningens beredningsorgan för forskningsfrågor och forsknings-
prioriteringar.  
 
Forskningsberedningen 

• skall bereda övergripande frågor som strategier, policys, gemensamma förutsättningar 
mm avseende forskningen inom LTH.  

• skall utforma och regelbundet ompröva instruktioner för forskarutbildningsnämnden, 
forskningssenaten och för forskarportalerna där så krävs 

• skall behandla de omvärldsanalyser som forskningssenaten presenterar 
• skall behandla det vetenskapliga rådets rekommendationer avseende forskningspriori-

teringar 
• skall ansvara för uppföljning av det formella kvalitetsarbetet på LTH-nivå avseende 

forskningen. 
• skall behandla förslagen från forskningssenaten avseende forskarstudierektorer 
• skall föreslå ledamöter i LTHs vetenskapliga råd 
• skall överlämna förslag inom sitt ansvarsområde till LTHs ledning för hantering och 

beslut. 
• skall vid behov dock minst en gång per termin sammanträda med grundutbildningsbe-

redningen 
 

6.2 Forskningssenat 
Forskningssenaten skall vara en mötesplats där aktuell forskningsstrategi och forskning disku-
teras. För att garantera den vetenskapliga kvaliteten vid beredning av disputationsärenden 
behandlas dessa ärenden i en av tre undergrupper (FIME, MVA, K/Bio) inom senaten. 
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Forskningssenaten 
• skall regelbundet förse LTHs ledning och forskningsberedning med aktuella om-

världsanalyser och underlag för ställningstaganden avseende LTHs forskningsstrategi-
er 

• skall föreslå lämplig indelning av forskarutbildningen i forskarstudierektorsområden 
och lämna förslag angående studierektorer till forskningsberedningen 

• skall lämna förslag till ledamöter i lärarförslagsnämnderna. Slutlig avstämning görs i 
presidiet innan rektor fattar beslut. 

• skall delta i beredningen av disputationsärenden för forskarutbildningsnämnden. 
 

6.3 Grundutbildningen 

6.3.1 Grundutbildningsberedningen 
Grundutbildningsberedningen (GUB) är ledningens beredningsorgan för grundutbildningsfrå-
gor. 
 
Beredningen huvuduppgifter är att: 

• bereda strategier, policys och gemensamma förutsättningar mm avseende grundutbild-
ningen inom LTH.  

 
I beredningsarbetet ingår att 

• genomföra övergripande och långsiktiga analyser av GU och dess förutsättningar, inte 
minst i perspektivet Bologna-processen. I uppdraget ligger att göra aktuella omvärlds-
analyser och konkurrensbeskrivningar. 

• följa upp det formella kvalitetsarbetet för GU. 
• föreslå, ompröva och regelbundet följa upp instruktioner till UN. 
• utarbeta och föreslå gemensam del av utbildningsplan för samtliga civilingenjörspro-

gram. 
 

6.3.2 Grundutbildningsnämnder 
Utbildningsnämndens huvuduppgifter skall vara att 

• fastställa utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma 
avslutningar och besluta i de delar som inte fastställts av SLTH. Programledningen ut-
arbetar förslagen för de olika programmen. 

• fastställa kursplaner för de olika programmen på förslag från programledningen. Be-
redningen sker på programledningsnivå. 

• fastställa underlag för fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de förut-
sättningar SLTH meddelat. 

• bevaka kvaliteten i programmen och redovisa kvalitetsarbetet i enlighet med SLTHs 
beslut. De olika programmen ska i detta arbete jämföras för att upptäcka svagheter och 
styrkor. Detta arbete rapporteras i en årlig rapport till GUB. 

• ansvara för att målen för de olika programmen uppnås, som en naturlig del av kvali-
tetsarbetet. Programledningen skall göra en årsrapport som nämnden skall ta ställning 
till och som svarar på hur dessa mål uppnåtts. 

• föreslå inrättande och nedläggning av magisterprogram. Beslut tas i SLTH. 
• utarbeta och genomföra åtgärder för god examination . 
• utarbeta och genomföra åtgärder för god studiesocial miljö. 
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• föra en kontinuerlig dialog med institutioner och forskningsorganisationen. 
• utarbeta och underhålla en strategisk plan för programmen och för sitt ämnesområde 

som stämmer med LTHs vision och verksamhetsidé. I denna strategi skall ingå ett 
samlat koncept för planeringen av nämndens alla program och en analys av det samla-
de utbudet och dess struktur. En första version skall formuleras våren 2006. Eventuella 
förändringar av ansvarområden skall motiveras i strategin. 

• verka för att ämnesområden inom nämnden sprids över flera program, även sådana 
utanför nämnden, för att intressanta tvärvetenskapliga kombinationer skall uppkomma 
och korskopplingar möjliggöras.  

 

6.3.3 Programledningen  
Under varje UN sorterar flera program. Programledningen har att ansvara för utvecklingen av 
respektive utbildningsprogram. Den utgör ett beredande organ för UN, som har att fatta beslut 
om utbildningsprogrammet. 
 
Programledningen är den som primärt skall presentera visionen för programmet och har an-
svar att försvara dess profil. En enskild kurs kan ju ges av en institution som inte tillhör pro-
grammets UN. Då gäller ju (precis som idag) att programledning och institution tillsammans 
kan argumentera inför UN för kursens plats i programmet. 
 
Programledningen har främst en beredande funktion men kommer också att överta en del av 
de gamla UN uppgifterna. Programledningen skall arbeta i nära samverkan med berörda insti-
tutioner och i enlighet med de riktlinjer som grundutbildningsnämnden och grundutbildnings-
beredningen angivit. 
 
Speciellt skall programledningen: 

• utarbeta utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma 
avslutningar och presentera denna för nämnden. 

• föreslå kursplaner för UN samt ge förslag till fördelning av programram på kurser och 
programgemensamma ändamål. 

• föreslå fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de förutsättningar 
SLTH meddelat. Detta skall sedan fastställas i UN. 

• ansvara för att programmet kvalitetssäkras. 
• följa upp och analysera produktion och prestationer inom programmet samt uppfyllan-

det av programmålen. En årsrapport som värderar hur målen uppfylls skall lämnas till 
UN för övervägande. 

• besluta i principiella individärenden som gäller antagna inom programmen. 
• uppmuntra lärare och studenter för kvalitetshöjande åtgärder. 
• initiera och ta fram underlag till rekryteringsprojekt.  
• samverka med övriga programledningar. 

 

6.3.4 Programledare 
Programledaren skall 

• förankra beredningsarbetet hos institutioner, lärare och teknologer 
• representera programmet vid planering och genomförande av introduktionsverksamhe-

ten med LTHs utbildningsservice, phøseri och TLTH. 
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• besluta - på delegation - om studieplaner för 100/140-poängstudenter samt IE- och 
TM-studenter efter föredragning av tjänsteman. 

• besluta - på delegation - om tillgodoräknande, utbyte samt medräknande av kurser från 
andra utbildningsprogram och högskolor samt upprättande av studieplaner för dessa 
studenter efter föredragning av tjänsteman. 

• besluta - på delegation - om prioriteringar av sökanden till olika utbytesprogram, samt 
tillgodoräknande av utlandsstudier efter föredragning av tjänsteman. 

• ansvara för övergripande studieinformation (inriktningsval etc). 
• vara programmets kontaktperson och företrädare.  
• nominera pristagare i samband med tävlingar, priser och stipendier associerade till 

programmet. 
• hålla kontakt med andra program för att finna effektivitets- och samordningsvinster. 

 

6.3.5 Programservice 
 
Den administrativa processen i anslutning till nämnder och program hanteras av programser-
vice som är en del av LTHs gemensamma administration (LTHs kansli). 
 
Generella rutiner för schemaläggning, studiehandbok, budget, uppföljning och övriga uppgif-
ter är under utveckling inom administrationen och kommer att samordnas genom att särskilda 
tjänstemän kommer att hantera uppgifterna för alla nämnder och program från och med 2006. 
 
Strategi, arbetsordning och administrativa rutiner skall utarbetas av ledningen för den gemen-
samma administrationen under hösten 2005. Kanslichefen är ansvarig och fattar beslut. 
 
Genom ökad administrativ samordning, förenklad budgetprocess, samordnad schemaprocess 
mm kommer både nämndernas och programledarnas administrativa insatser att minska samti-
digt som administrationen kan effektiviseras. 
 
Inledningsvis kommer insatsen från nämndsordföranden och programledningar att bli omfat-
tande för att utarbeta strategi mm. I fortsättningen beräknas engagemanget från nämndsordfö-
rande resp. programledare bli av samma omfattning som hittills varit fallet. Omfattningen 
kommer att fastställas i särskilt rektorsbeslut. 
 

6.4 Infrastruktur- och biblioteksberedningen 
Beredningen hanterar ärenden som rör lokaler, inredning, utrustning, datorfrågor, biblioteks-
frågor mm. Förslag hanteras av LTHs presidium innan rektor fattar beslut. 
 
Infrastruktur- och biblioteksberedningen skall 

• samordna verksamheten inom husstyrelserna 
• samordna verksamheten inom husbiblioteken och biblioteket i Studiecentrat  
• samverka med biblioteksdirektionen inom LU 
• var referensgrupp för verksamheten i anslutning till biblioteket i Studiecentrat 
• ta fram förslag/underlag, som lämnas till presidiet för avstämning innan rektorsbeslut. 
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6.5 Forskarutbildningsnämnden 
Forskarutbildningsnämnden hanterar forskarutbildningsfrågor gemensamt för hela LTH. 
 
I nämndens uppdrag ingår att 

• hantera disputationsärenden efter hörande av berörda delar av forskningssenaten. 
• ansvara för uppföljning av det formella kvalitetsarbetet på LTH-nivå avseende fors-

karutbildningen.  
• utarbeta policy för disputationer 
• bereda förslag till forskarskolor och övergripande forskarutbildningskurser 
• lämna förslag till forskarutbildningsämnen vid LTH 
• utarbeta riktlinjer för studieplaner 
• följa upp individuella studieplaner 
• bevaka i övrigt de forskarstuderandes intressen inom LTH 
• rapportera regelbundet till presidiet 

 

6.6 Lärarförslagsnämnder 
Två lärarförslagsnämnder ansvarar för 

• beredning av anställning av all lärarpersonal inom LTH dvs. även forskarassistenter i 
aktivt samråd med berörd utbildningsnämnd 

• hantering av docentärenden 
• hantering av befordringsärenden 

 
Under lärarförslagsnämnd kan en beredningsgrupp för docentärenden inrättas. Lärarför-
slagsnämnden bestämmer då gruppens sammansättning och uppdrag. 
 

6.7 Näringslivsråd 
Näringslivsrådet etableras för att skapa ett forum för en samlad diskussion om framförallt 
LTHs grundutbildning. Mandatperioden är tre år och rådet sammankallas ett par gånger per år 
av rektor. 
 
Förslag till sammansättning av och storlek på näringslivsrådet tas fram av prefektgruppen, 
som lämnar förslaget till presidiet för hantering innan rektors beslut. 
  

6.8 Vetenskapligt råd 
Inom Lunds universitet byggs ett system med internationella Scientific Advisory Boards upp. 
Det skall finnas Scientific Advisory Board såväl för hela universitetet som på fakultetsnivå, 
dvs. även på LTH.. Dessa rådgivande kommittéer skall arbeta över flera år så att de har möj-
lighet att följa utvecklingen vid universitetet och fakulteterna.  
 
En uppgift är att medverka vid framtagning av universitetets prioriterade områden. Det kom-
mer att vara en uppgift för universitetsledning och fakultetsledningar att följa upp resultaten 
och konsekvenserna av dessa regelbundna utvärderingar.  
 
Idag sker den mesta kvalitetsutvärderingen inom forskningen genom peer-review-förfarande 
vid ansökan av externa medel. Denna metodik har en hög acceptans inom forskarvärlden, men 
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berör i regel enskilda ansökningar och mera sällan hela ämnen eller ämnesområden. En vidare 
bedömning kan nu ske genom Scientific Advisory Boards. 
 
En annan viktig uppgift är att övergripande följa LTHs verksamhet och komplettera forsk-
ningsberedningens prioriteringsarbete. 
 

6.9 Forskningsportaler 
Forskningsportalerna bildas av forskargrupper efter initiativ från dessa. Avsikten med porta-
lerna är att skapa mötesplatser och möjligheter att presentera viktiga forskningsområden för 
omvärlden. Portalerna är inte en del av den formella organisationen men kommer att vara vik-
tiga organ för att förse ledningen med information om aktuella strategiska forskningsområden. 
 
Forskningsportaler 

• skapar plattformar som forskare föreslagit för forskning inom LTHs strategiska områ-
den. 

• utgör en mötesplats för att utveckla forskningsprogram inom utvalda områden, utveck-
la och beskriva samarbetet mellan forskare och forskargrupper inom portalen.  

• kan förändras, läggas ner eller utvecklas alltefter forskarnas bedömningar 
• kommer också att kunna vara bas för gemensamma forskningsmedelsansökningar 
• är virtuella och nås genom framtagna webbsidor 
• som uppfyller strategiska krav införs på LTHs hemsida efter beredning i forskningsbe-

redningen och beslut av rektor  
• erkända forskningsportaler kan bidra med underlag för fakultetens vetenskapliga ställ-

ningstaganden 
• ges möjlighet att lämna forskningsstrategiska underlag till forskningsberedningen 

inom respektive verksamhetsområde 
  
För varje forskningsportal utses en ”portalfigur”. Forskningsportaler och starka forsk-
ningsmiljöer kommer att ges möjlighet att presentera sina verksamheter på utställnings-
ytor i det nya Studiecentrat. Där ges också möjligheter till seminarier mm. 
 

6.10 Administrativt stöd till lednings- och beredningsorgan 
För det administrativa stödet till samtliga lednings- och beredningsorgan ansvarar administra-
tionen inom LTH gemensamt (LTHs kansli). Dess organisation behandlas i separat PM. 
 

6.11 Administrativt stöd på institutionsnivå 
I den nya organisationen aktualiseras kraven på administrativt ansvariga personer på institu-
tionsnivå. För varje institution skall från den 1 januari 2006 finnas administrativt ansvarig för 
ekonomi, personal respektive utbildningsadministration. Ansvaret kan omfatta flera institutio-
ner. 
 
Prefekten föreslår administrativt ansvariga. Beslut fattas av kanslichefen. 
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7 Styrelsens arbetsordning 
För styrelsen gäller att 

• styrelsen medger att rektor fattar beslut som innebär åtaganden understigande tre mil-
joner kronor 

• kanslichefen är föredragande i styrelsen i den mån inte annan föredragande utsetts 
• följande ärenden skall behandlas av styrelsen i plenum: 

o övergripande mål och strategier för LTHs grundutbildning, forskning och fors-
karutbildning 

o viktigare organisatoriska frågor 
o budget samt redovisning av verksamhetens resultat 
o utseende av hedersdoktorer 
o inrättande och nedläggning av utbildningsprogram 
o inrättande och nedläggning av forskarutbildningsämnen 
o indragande av rätt till handledning samt andra resurser för doktorand 

• övriga ärenden delegeras till rektor att besluta 
 
Rektor har rätt att delegera vidare till organ eller tjänsteman. 
 

8 Arbetsordning och instruktioner för institutionsledning 
Ledning och verksamhetsansvar vid en institution fördelas mellan 

• institutionsstyrelsen, som ska besluta huvudsakligen i policy-, budget och strategiska 
frågor 

• prefekten, som har en exekutiv funktion och ansvaret för den dagliga verksamheten 
• arbetsgrupper och befattningshavare som fått vissa arbetsuppgifter/ansvarsområden 

tilldelade på delegation. I de flesta fall har dessa en beredande eller verkställande 
funktion snarare än beslutsfunktion. 

 

8.1 Institutionsstyrelsen 
Styrelsens sammansättning fastställs av SLTH. Institutionsstyrelsen består av representanter 
för lärare/forskare, TA-personal och studenter.  
 
Institutionsstyrelsens ansvarsområden är 

• långsiktig policy och strategisk planering 
• övergripande verksamhetsuppföljning 
• institutionens samlade budget inkl ekonomisk uppföljning 
• övergripande lokalfrågor 

 

8.2 Prefekten 
Uppdraget innebär dels att vara institutionens företrädare mot område och universitetsledning, 
dels att vara en av området utsedd mellanchef med uppdrag att leda institutionen. Det innebär 
ibland att mycket olika - och ibland motstridiga - förväntningar ställs på prefekten. Det är 
därför viktigt att prefekten utvecklar ett personligt förhållningssätt till sitt uppdrag och en ge-
nomtänkt ledningsfilosofi. 
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Prefektens uppgifter är 
• att leda, planera och utveckla verksamheten 
• att ansvara för institutionens resurser 

 
Prefekten utses bland verksamhetsföreträdarna av rektor efter förslag från institutionsstyrel-
sen.  
 
Till prefektens viktigare ansvarsområden hör bl.a. följande: 

• verksamhetsplanering: att genomföra institutionsstyrelsens direktiv och beslut 
rörande verksamhetens inriktning och den tredje uppgiften samt att ge underlag 
för planering och uppföljning (budgetförslag, resultatuppföljning etc.) 

• personalfrågor: anställningar, arbetsledning och personaladministration, jäm-
ställdhetsfrågor, personalutveckling, underlag för löneförhandlingar och löne-
revisioner 

• ekonomi: löpande ekonomisk förvaltning, budgetförslag och resultatuppfölj-
ning 

• lokaler och utrustning: lokalplanering, upphandling, inventarieregister, säker-
het, arbetsmiljö och andra miljöfrågor 

• arkiv: diarier och personregister 
• utbildning: övergripande ansvar för såväl den grundläggande utbildningen som 

forskarutbildningen 
 

9 Arbetsordningar och instruktioner för nämnder och beredningar 
Arbetsordningar och/eller instruktioner för nämnder och beredningar skall kompletteras av 
presidiet under hösten 2005. Rektor fastställer arbetsordning och instruktioner. 
 
Alla nämnder och beredningar skall ha föredragande tjänsteman som utses av kanslichefen. 
Samtliga möten skall protokollföras med publicering på webben. 
 
I samband med att arbetsordningar och/eller instruktioner tas fram skall också regler för do-
kumentstyrning av styrande dokument fastställas så att det alltid finns information om vilka 
dokument som gäller. 
 

10 Bemanning och föredragningar 
Studentkåren har rätt att utse lika många suppleanter som ordinarie ledamöter i de organ som 
har studentrepresentation. 

10.1 Presidiet 
Presidiet består av  

- rektor  
- prorektor 
- kanslichef 

 
Föredragning skall ske av kanslichefen eller av kanslichefen utsedd tjänsteman.  

10.2 Rektorsbeslut  
Rektorsbeslut fattas vid beslutsmöten med presidiet. Vid dessa möten har student närvarorätt. 
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10.3 Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen består av 

- rektor 
- prorektor 
- vicerektorer 
- kanslichef 
- ekonomichef 
- personalchef 
- informationschef 
- utbildningschef 
- studenter 
 

Ledningsgruppen identifierar och beskriver ärenden av betydelse för LTHs verksamhetsupp-
drag. I ledningsgruppen sker förankring av övergripande ärenden med studentkåren. 

10.4 Prefektgrupp 
Prefektgruppen utgörs av samtliga prefekter inom LTH och LTHs presidium. 

10.5 Forskningsberedning 
Forskningsberedningen består av 
 

- Rektor 
- Prorektor 
- Lärare (6 st) 
- Studenter (2 st) 

 
Rektor utser efter förslag från forskningssenaten lärarna i beredningen. Rektor är ordförande i 
beredningen.  
 
Föredragning av ärenden skall ske av kanslichefen eller av kanslichefen utsedd tjänsteman. 

10.6 Forskningssenat 
LTHs forskningssenat består av 27 väletablerade forskare/forskningsledare samt 3 studenter. 
Forskarna föreslås av prefektgruppen och utses av rektor. Mandatperioden är tre år. Senaten 
utser ordförande inom sig. Presidiet har närvaro- och yttranderätt. 

10.7 Forskarutbildningsnämnd 
Nämnden består av  
 

- ordförande 
- lärare (4 st) 
- studenter (4 st) 

 
Nämnden utses av rektor efter förslag från forskningssenaten. Ärenden skall föredras av tjäns-
teman som utses av kanslichefen. 
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10.8 Lärarförslagsnämnder 
De två lärarförslagsnämnderna består vardera av  
 

- 4 lärare (med personliga suppleanter) 
- 2 studenter 
 

och skall representera alla lärare och forskare vid LTH. Lärare och ordförande utses av rektor 
efter förslag från forskningssenaten.  
 
Föredragande i nämnderna är personalchefen eller den tjänsteman kanslichefen utser. 

10.9 Grundutbildningsberedning 
Grundutbildningsberedningen består av  
 

- rektor 
- ordförandena i grundutbildningsnämnderna (4 st) 
- studenter (2 st ) 
- vicerektorer med anknytning till grundutbildningen 

 
Rektor är ordförande i beredningen. Föredragning av ärenden skall ske av kanslichefen eller 
av kanslichefen utsedd tjänsteman. 
 

10.10 Grundutbildningsnämnder 
Grundutbildningsnämndernas sammansättning är normalt 
 

- lärare inkl ordförande (max 6 st) 
- näringslivsföreträdare (2 st) 
- studenter (3 st) 

 
Grundutbildningsnämnderna utses av rektor efter förslag från prefektgruppen. Rektor utser 
ordförande i grundutbildningsnämnd. Programplanerare eller annan tjänsteman som utses av 
kanslichefen är föredragande i nämnden. 
 

10.11 Programledning 
Programledningen skall bestå av  
 

- programledare (tidigare utbildningsledare)  
- biträdande programledare 
- lärare (1 st) 
- studenter (3 st) 
- programplanerare  
- studievägledare 

 
Programledare utses av rektor. Programledaren är ansvarig för programledningsfunktionen. 
 
Små program kan mycket väl organiseras med en mindre omfattande bemanning. I vissa fall 
kan det t.o.m. vara möjligt att samordna programledningsfunktionerna för två program till en 
enda. Arbetsformerna organiseras av resp. UN i ett inledningsskede. 
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Programplaneraren, som ingår i programservice inom LTH gemensamt, har det administrativa 
ansvaret för programmet. Utbildningsnämnden ansvarar för programmet vilket bland annat 
innebär att utbildningsplanen för ett program skall fastställas av den grundutbildningsnämnd 
till vilken programmet knutits. Då det centrala arbetet med utformning och uppföljning av 
programmet sker i programledningen kommer studentinflytande av minst samma omfattning 
som hittills att garanteras. 

10.12 Infrastruktur- och biblioteksberedning 
Beredningen utgörs av presidiet utökat med en student.  
Föredragning av ärenden skall ske av kanslichefen eller av kanslichefen utsedd tjänsteman. 

10.13 Näringslivsråd 
Näringslivsrådets storlek och sammansättning föreslås av prefektgruppen för beslut av rektor.  

10.14 Vetenskapligt råd 
För samverkan med LUs centrala Scientific Advisory Board skall ett vetenskapligt råd utses 
inom LTH. Rådet skall bestå av tre ledamöter som föreslås av forskningsberedningen för be-
slut av rektor.  
 

11 Grundutbildningsnämnder och program 
Beskrivningen av de olika utbildningsnämnderna nedan är i enlighet med arbetsgruppens rap-
port. 

11.1 Gruppering av ämnesområden och program 
Indelningen mellan UN baseras på en diskussion av karaktären på ämnen och enskilda kurser. 
Den bärande idén är att åstadkomma en struktur som gynnar så mycket samverkan som möj-
ligt. Som grund för denna indelning ligger de olika ämnesområden inom vilka kurser ges på 
LTH. Under vilken UN programmen sorterar ska inte ses som en viljeyttring i fråga om pro-
gramprofil eller strategisk utveckling utan är endast ett resultat av vilka kurser som ges inom 
ramen för programmet. 
 
Med utgångspunkt från arbetsgruppens rapport grupperas ämnesområden och program under 
fyra utbildningsnämnder enligt följande: 
 

• UN1 – FIMES (Φ): fysikvetenskaper, informationsvetenskaper, tillämpad mate-
matik och matematisk statistik, elektro- o energivetenskap, systemvetenskaper 

 Program: F, Π, N, E, D, C, I 
• UN2 – KSI (ξ): kemi, säkerhet, bio, miljö (bio, miljö, risk, brand) 
 Program: K, Bio, BI, W, Risk, YTH 
• UN3 – PSI (Ψ): produktframtagning, samhällsbyggnad, infrastrukturer, ekono-

mi, organisation 
 Program: A, L, V, ID, M/TD, TM  
• UN4 – programansvar för ingenjörsutbildningen i Helsingborg 

 
Fristående kurser och uppdragsutbildning hanteras av en egen programledning. Kursplaner 
fastställs av den nämnd som kursen tillhör. Programledningen för fristående kurser fastställer 
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kursutbudet inom de ramar som anges av styrelsen i budgetbeslut. Programledningen för fri-
stående kurser inordnas således inte under någon utbildningsnämnd. 
 
Masterprogram knyts till lämplig UN efter särskilt beslut av rektor. 
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12 Administrativ service 
Den gemensamma administrationen inom LTH är samlad under LTH gemensamt (LTHs 
kansli). Kanslichefen är chef för den gemensamma administration som är uppdelad i nio kon-
tor. 
 
Till detta kommer det nära samarbetet med forskningsservice som är en del av den gemen-
samma administrationen centralt inom Lunds universitet. 
 
Kanslichefen ges också ansvaret för att det administrativa stödet på institutionsnivå uppfyller 
de krav som ställs avseende ekonomi-, personal- och utbildningsadministration. Prefekten 
som har personalansvaret för institutionspersonal skall samråda med kanslichefen för att utse 
administrativt ansvariga. 
 
En utförlig beskrivning av förslag till ny organisation för LTHs gemensamma administration 
kommer att beskrivas i separat PM. 
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12.1 Stab/ledningsservice 
Stab/ledningsservice är stabsenhet till LTHs ledning. Inom kontoret finns service till styrel-
sen, beredningar och forskarutbildningsnämnd. Dessutom finns verksamhetsområden för 
övergripande planering dvs. budget, organisation etc. och infrastruktur samt 
en avdelning för utbildningsadministration som omfattar funktioner av myndighetsutövnings-
karaktär som antagning, Ladok, examensbevis inom grundutbildning och forskarutbildning, 
mm. 

12.2 Ekonomikontor 
Ekonomikontoret ansvarar tillsammans med rektors kontor för budgetarbetet. Kontoret har 
också ansvar för uppföljning av institutioners och LTHs ekonomi samt för prognoser. I upp-
draget ingår också utveckling av ekonomiadministrationen samt utbildning av ekonomer på 
institutionsnivå. Kontoret samarbetar också mycket med LU centrala funktioner. 

12.3 Personalkontor 
Personalkontoret ansvarar för hantering av personalfrågor inom LTH, anställningsärenden, 
service till lärarförslagsnämnder samt utbildning av institutionspersonal i ledarskap mm. En 
mycket betungande del är hanteringen av personalnedskärningar. 
 
Styrelsen har beslutat att LTH skall vara starkt pådrivande då det gäller utveckling av peda-
gogiken och pedagogisk utbildning. Ansvaret för genomförandet av utbildningarna ligger på 
personalkontoret. 

12.4 Internationellt kontor 
Internationella kontoret hanterar studentutbytet med utländska universitet. I uppdraget ligger 
också att utarbeta samarbetsavtal med lämpliga partneruniversitet. En viktig del är mottagan-
det av internationella studenter.  

12.5 Informationskontor 
Informationskontorets huvuduppgift är intern och extern kommunikation. En viktig del av 
uppdraget är dessutom marknadsföring av LTH, presentation av LTHs forskningsverksamhet i 
media, aktuell web-information om LTH samt olika aktiviteter för att främja rekryteringen av 
studenter till LTH.  
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12.6 Programservice 
Programservice ger det administrativa stödet till grundutbildningsnämnderna. Inom program-
service ligger också beredningen av budgetarbetet. 

12.7 Studentservice 
Studentservice ansvarar för studievägledning, kuratorsverksamhet och övriga aktiviteter för 
att stödja och följa upp studenterna under deras utbildning. 

12.8 Datordrift 
Datordriftgruppen ansvarar för inköp, drift och underhåll av samtliga LTH-gemensamma un-
dervisningsdatorer samt för den gemensamma administrationens datorer. I uppdraget ligger 
också ansvar för aktuella programvaror samt säkerhet i systemet. 
 
Som stöd till datordriftgruppen finns en datorstyrgrupp. Gruppen leds av kanslichefen och har 
representation från varje husstyrelse, studenter och kansliet. I gruppen bereds frågor rörande 
de gemensamma datorsystemen. 

12.9 Forskningsservice 
Forskningsservice är en del av LUs centrala förvaltning och ansvarar för beredning och han-
tering av forskningsavtal med fokus på EU-avtal och större externa satsningar t.ex. kompe-
tenscentra. Alla EU-engagemang skall redan då samarbetet diskuteras inledningsvis redovisas 
för forskningsservice som sedan assisterar under hela processen fram till avtal. 
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LTHs nya organisation – GU 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av LTHs styrelse den 16 september 2005 har en arbetsgrupp bearbetat 
grundutbildningsdelen av förslaget ”LTHs verksamhet, ledning och styrning 2006”. Resultatet 
kan sammanfattas i att: 
 

• Fyra utbildningsnämnder får ansvar att organisera och kvalitetssäkra GU 
• Varje UN svarar för ett antal ämnesområden och för att kursplaner inom dessa områden 

skapar en hög kvalitet på LTHs kurser. 
• UN ansvarar för att ett antal program håller en hög kvalitet 
• Under varje UN sorterar flera programledningar som har det operativa ansvaret för 

respektive program 
• En Grundutbildningsberedning (GUB) skall ha den dubbla funktionen att dels vara en 

länk mellan alla UN, dels vara kontaktvägen till LTH-ledningen. Den skall ha en 
strategisk uppgift för GU för hela LTH. 

• De studieadministrativa processerna skall utformas så att de förblir ett stöd för lärare och 
teknologer i lärandeprocessen. 

 
Det bör betonas att detta uppdrag på inget sätt har anledning att ifrågasätta innehållet eller 
profilen för något enskilt program. Detta ligger helt utanför uppdraget. Den överskuggande 
målsättningen med uppdraget är att hitta så bra former som möjligt för kvalitetssäkringen i GU. 
En viktig del av detta är helhetssyn och samordning. Det ligger i sakens natur att all samordning 
också förutsätter mekanismer som underlättar arbetet, samtidigt som en sann samordning 
förutsätter en konstruktiv vilja från de olika parterna.  
 
Detta förslag har utarbetats under extrem tidspress och kan säkert reflektera både okunskap och 
subjektiva värderingar. Vi hoppas då att detaljer i sammansättningar och arbetsformer skall kunna 
förändras inom ramen för förslaget. 
 
Uppdraget redovisas härmed. 
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1 Bakgrund 
 
LTHs styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 16 september 2005 avseende förslaget ”LTHs 
verksamhet, ledning och styrning 2006”: 
  
”att utse Anders Axelsson, Gustaf Olsson och Nils Mattisson samt ytterligare en student att 
tillsammans med LTHs ledning bearbeta grundutbildningsdelen av förslaget ”LTHs verksamhet, 
ledning och styrning 2006” med beaktande av de principer och ramar som LTHs styrelse tidigare 
beslutat om”. Det gäller att göra en analys med avseende på måluppfyllelse. Arbetet skall göras 
skyndsamt och redovisas så att Styrelsen kan fatta beslut vid extra sammanträde den 12 oktober 
2005.” 
 
Denna uppgift redovisas härmed. 
 
En huvudtanke i det förslag till GU-organisation som redan i princip har beslutats är att antalet 
utbildningsnämnder (UN) skall minska kraftigt, från nuvarande 16 till 4-6 nämnder. Varje nämnd 
skall som sin huvuduppgift ha att ansvara för ett antal program. Varje UN svarar för ett antal 
ämnesområden och svarar för att kursplanerna inom dessa områden uppfyller högt ställda 
kvalitetskrav. En viss kurs skall höra till endast en UN. Under respektive UN sorterar de olika 
programledningarna. Som en länk mellan alla UN och LTH-ledningen är också tänkt att en 
Grundutbildningsberedning (GUB) skall fungera. 
 
2 De nya utbildningsnämnderna 
 
I detta avsnitt beskrivs syftet med de nya UN och den tänkta strukturen för deras arbete. Senare 
motiveras uppdelningen i de olika UN. 

De nya utbildningsnämndernas uppgift 
 
Grundtanken i förslaget är att samla ansvaret för GU i ett färre antal UN för att på så sätt 
åstadkomma en effektivare koppling mellan olika ämnesområden. Detta motiveras inte enbart av 
ekonomiska skäl. Minst lika viktigt är att garantera kvaliteten på GU genom ett bredare ansvar för 
UN, dels göra LTHs utbud av GU tydligare inför Bologna-processen. 
 
UNs uppgift skall främst vara att ansvara för ett antal program. Varje UN svarar för ett antal 
ämnesområden och svarar för att kursplanerna inom dessa områden uppfyller högt ställda 
kvalitetskrav. Detta innebär att t.ex. alla matematikkurser samlas under en enda UN, även om 
kurserna sedan kommer att ges i flera program. Det finns åtskilliga kurser som är mycket snarlika 
varandra, men som idag administreras av olika UN. Detta medför dels att en enda institution 
måste förhandla med flera UN, dels att samordningsvinster inte kan erhållas så lätt. Det direkta 
kursansvaret och ämnesansvaret ligger fortfarande på institutionerna. 
 
UN skall genom sitt programansvar och genom sitt ansvar för kursplanerna inom ett antal 
ämnesområden medverka till att en hög kvalitet erbjuds på LTHs kurser. Det är alltså UN som är 
en kvalitetsgarant för UNs programprofiler. 
Detta har som mål att: 

• Varje institution förhandlar om budget i möjligaste mån med endast en UN. I 
undantagsfall kommer även i fortsättningen vissa institutioner att behöva förhandla med 
flera UN i de fall då institutionen ansvarar för kurser av helt olika slag. Detta innebär att 
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kursfaktorer i vissa fall kan förhandlas med en UN medan budgetförhandling i övrigt sker 
med en annan UN. 

• UN skall sträva efter samordning av kurser. Med färre kurser och fler deltagare i varje 
kurs får vi en bättre ekonomi.  

• UN skall ha en sådan kompetens att nämnden får en ämnesmässig överblick över 
kurserna.  

• UN skall skapa förutsättningar för att åstadkomma tvärkopplingar mellan 
programområdena och därigenom åstadkomma en helhetssyn på UNs ämnesområden. 
Detta kräver en bred kompetens! 

• En UN bör få möjlighet att organisera sitt arbete på ett flexibelt sätt, så länge de 
övergripande målen inte äventyras. 

Ledamöter i UN 
 
Det kan vara en utmanande uppgift att se till att ledamöterna i UN representerar tillräckligt breda 
kompetenser för att garantera möjligheten till tvärkopplingar. Det bör påpekas att ledamöterna i 
en UN inte skall ses som representanter för institutioner utan skall primärt bidra med sin 
personliga kompetens. Exempelvis kan personer med utbildningsansvar inom flera program vara 
utmärkta nämndledamöter. I andra fall kan man behöva adjungera ledamöter för att åstadkomma 
tillräcklig kompetensbredd. 

Programledningar 
Under varje UN sorterar flera program. Programledningen har att ansvara för utvecklingen av 
respektive utbildningsprogram. Den utgör ett beredande organ för UN, som har att fatta beslut om 
utbildningsprogrammet. 
 
Programledningen är den som primärt skall presentera visionen för programmet och har ansvar att 
försvara dess profil. En enskild kurs kan ju ges av en institution som inte tillhör programmets UN. 
Då gäller ju (precis som idag) att programledning och institution tillsammans kan argumentera 
inför UN för kursens plats i programmet. 
 
3 Grundutbildningsberedningen (GUB) 
 
GUB skall ha ett tydligt uppdrag av rektor. Den har den dubbla funktionen att dels vara en länk 
mellan alla UN, dels vara kontaktvägen till LTH-ledningen. GUB har en strategisk funktion som 
ett beredningsorgan för ledningen. Samtidigt har den ansvar för ett antal ”korta” ärenden. Många 
av dessa borde kunna beredas av ett arbetsutskott (AU), där också vissa beslut kan delegeras till 
en vicerektor.  
 
Eftersom GU är dynamisk kan man med jämna mellanrum behöva ompröva hemvisten för både 
kurser och program. Detta bör i så fall beredas av GUB. Likaså bör denna vara den naturliga 
informationskanalen mellan GU och LTH-ledningen. GUB skall prioritera strategiska frågor 
snarare än enskilda kurser. 
 
GUB skall också: 

• ansvara för övergripande och långsiktiga analyser av GU och dess förutsättningar, inte 
minst i perspektivet Bologna-processen; 

• ansvara att följa upp det formella kvalitetsarbetet för GU; 
• ansvara för och utforma och regelbundet ompröva instruktioner till UN; 
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• bereda ärenden som kräver beslut på rektorsnivå, exempelvis ändringar i befintlig 
studiehandbok. Ärenden likt detta behandlas lämpligen i AU. 

• Initiera LTH-gemensamma lösningar 
• Besluta gemensam del av utbildningsplan för samtliga civilingenjörsprogram 
 

Antalet ledamöter i GUB bör inte vara för stort, utan att en öppen diskussion kan föras. Samtidigt 
måste tillräckligt bred kompetens finnas representerad. Vi föreslår att som ledamöter ingår 
 

• Rektor 
• Vicerektorer inom GU 
• De fyra ordförandena för UN (UNO) 
• två studenter (+ två suppleanter).  

 
GUB skall kunna vara flexibel i sin arbetsorganisation i syfte att utföra sitt arbete som en effektiv 
beredning. Eftersom den skall fungera både ”uppifrån” och ”nedifrån” måste ansvaret och 
uppdraget vara tydliga. Exempelvis kan de fyra UNO fungera som ett arbetsutskott som delar på 
erfarenheter från alla UN. Ett sådant arbetsutskott kan också bearbeta kortsiktiga frågor. 
 
Ärenden som rör väsentliga förändringar i enskilda kurser skall normalt beredas på UN-nivå, 
eftersom UN är den instans som har övergripande kursansvar. I den mån som beslut kräver 
rektors underskrift kan i rektors delegationsordning ingå att delegera sådana beslut till en av 
vicerektorerna. 
 
4 Arbetsuppgifter och beslutsordning i den nya 
organisationen 
 
Tre nivåer av organ skall samverka innan ett formellt beslut ägt rum: 

• Programledningen bereder alla ärenden kring GU och förankrar detta bland institutioner, 
lärare och teknologer; 

• UN fastställer kurser och program inom ramen för den givna budgeten. Detta utgör 
beslutsunderlag för Rektor/SLTH. 

• Rektor/SLTH beslutar om ramarna och om innehållet i Studiehandboken. 
 
GUB har flera roller, både som strategiskt organ och som beredande organ. Därför är det viktigt 
att den får ett klart uppdrag från rektor. 

Utbildningsnämnden skall: 
 

• Fastställa utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma 
avslutningar och besluta i de delar som inte fastställts av SLTH. Programledningen 
utarbetar förslagen för de olika programmen. 

• Fastställa kursplaner för de olika programmen på förslag från programledningen. 
Beredningen sker på programledningsnivå. 

• Fastställa underlag för fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de 
förutsättningar SLTH meddelat. 

• Bevaka måluppfyllelse och kvaliteten i programmen och redovisa kvalitetsarbetet i 
enlighet med SLTHs beslut. De olika programmen ska i detta arbete jämföras för att 
upptäcka svagheter och styrkor. Detta arbete rapporteras i en årlig rapport till GUB. 
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• Ansvara för att målen för de olika programmen som satts upp av programledningen 
uppnås, vilket är en naturlig del av kvalitetsarbetet. Programledningen skall göra en 
årsrapport som svarar på hur dessa mål uppnåtts, vilken nämnden skall ta ställning till. 

• Föreslå inrättande och nedläggning av magisterprogram. Beslut tas i SLTH 
• Verka för god examination. 
• Verka för god studiesocial miljö. 
• Föra en kontinuerlig dialog med institutioner och forskningsorganisationen. 
• Utarbeta och underhålla en strategisk plan för programmen och framförallt för sitt 

ämnesområde. Tvärvetenskapliga kopplingar skall där beaktas och uppmuntras. 
• Verka för att ämnesområden inom nämnden sprids över flera program, även sådana 

utanför nämnden, för att intressanta tvärvetenskapliga kombinationer skall uppkomma 
och korskopplingar möjliggöras.  

Programledningen  
 
Programledningen har främst en beredande funktion men kommer också att överta en del av de 
gamla UN uppgifter. 
 
Speciellt skall programledningen: 
 

• Utarbeta utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma 
avslutningar och presentera denna för nämnden. 

• Föreslå kursplaner för UN samt ge förslag till fördelning av programram på kurser och 
programgemensamma ändamål. 

• Föreslå fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de förutsättningar SLTH 
meddelat. Detta skall sedan fastställas i UN. 

• Ansvara för att programmet kvalitetssäkras (t.ex. genom CEQ-systemet). 
• Följa upp och analysera produktion och prestationer inom programmet samt uppfyllandet 

av programmålen. En årsrapport som värderar hur målen uppfylls skall lämnas till UN för 
övervägande. 

• Besluta i principiella individärenden som gäller antagna inom programmen. 
• Uppmuntra lärare och studenter för kvalitetshöjande åtgärder. 
• Initiera och ta fram underlag till rekryteringsprojekt.  
• Samverka med övriga programledningar. 

 
Programledaren skall 
 

• Förankra beredningsarbetet bland institutioner, lärare och teknologer 
• Representera programmet vid planering och genomförande av 

introduktionsverksamheten med LTHs utbildningsservice, phøseri och TLTH. 
• Besluta - på delegation - om studieplaner för 100/140-poängstudenter samt IE- och TM-

studenter efter föredragning av tjänsteman. 
• Besluta - på delegation - om tillgodoräknande, utbyte samt medräknande av kurser från 

andra utbildningsprogram och högskolor samt upprättande av studieplaner för dessa 
studenter efter föredragning av tjänsteman. 

• Besluta - på delegation - om prioriteringar av sökanden till olika utbytesprogram, samt 
tillgodoräknande av utlandsstudier efter föredragning av tjänsteman. 

• Anmäla delegerade beslutsärenden till UN 
• Ansvara för övergripande studieinformation (inriktningsval etc). 
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• Vara programmets kontaktperson och företrädare.  
• Nominera pristagare i samband med tävlingar, priser och stipendier associerade till 

programmet. 
• Hålla kontakt med andra program för att finna effektivitets- och samordningsvinster. 

 
5 Förslag till indelning av UN  
 
Indelningen mellan UN baseras på en diskussion av karaktären på ämnen och enskilda kurser. 
Den bärande idén är att åstadkomma en struktur som gynnar så mycket samverkan som möjligt. 
Som grund för denna indelning ligger de olika ämnesområden inom vilka kurser ges på LTH. 
Under vilken UN programmen sorterar ska inte ses som en viljeyttring i fråga om programprofil 
eller strategisk utveckling utan har endast givits av vilka kurser som ges inom ramen för 
programmet. 

LTHs kursutbud 
 
Vid LTH erbjuds över 870 olika kurser på GU-nivå. Det är uppenbart att flera av dessa kurser är 
snarlika varandra. I vissa fall har kurserna t.o.m. samma namn men har olika poängsättning 
beroende på vilket program som kursen presenteras i. Exempelvis finns sju kurser på temat 
termodynamik. Dessa förutsätter visserligen något olika förkunskaper och syftar till olika 
tillämpningar. Dock kan detta ses som exempel på kurser som UN borde studera närmare för att 
komma fram till samordningsvinster. Det finns fyra kurser på temat geografiska 
informationssystem. I mekanik ges åtta olika grundkurser. Det finns också fem kurser med 
namnet matematisk statistik, allmän kurs. Kan dessa samordnas? Är kurserna tillräckligt olika för 
att motivera helt olika tillämpningar? Exemplen kan mångfaldigas. 
 
I arbetet att kategorisera LTHs kurser har gruppen systematiskt gått igenom hela LTHs kursutbud 
för att finna lämpliga grupperingar av kurser, först i ett större antal grupper och så småningom i 4 
större kategorier. Under arbetets gång har tankarna förankrats hos olika nyckelpersoner. 

Värderingsgrunder  
 
Det är uppenbart att det finns många sätt att kategorisera och indelningen kan säkert reflektera 
både okunskap och subjektiva värderingar. Ingen utredning kan vara fri från värderingar och 
därför redovisas några här. När det definitiva beslutet tas kan säkert flera värderingar behövs 
omprövas. En viktig ledstjärna i arbetet har varit att söka sådana indelningar att kopplingar 
mellan ämnen och samordningsvinster skall kunna uppmuntras och åstadkommas. Det bör också 
betonas att inga indelningar får vara statiska. Förändringar i profiler, kursutbud och program 
kommer att motivera förändrade indelningar mellan de olika UN ansvarsområdena. Därför har 
GUB ett stort ansvar att hela tiden hålla frågan levande hur bästa samordning och kvalitet kan 
åstadkommas.  
 
Vårt förslag omfattar tre UN för civilingenjörsutbildningen och en UN för Helsingborg. De tre 
nämnderna är stora och har ett brett programansvar. Då förslaget har arbetats fram efter samtal 
med många lärare och nämndledamöter har dock ledstjärnan varit samordning och helhetssyn. 
Nämndens uppgift blir mer strategisk än tidigare, medan programledningarna får en mycket 
viktig uppgift att se till att varje program har både en attraktiv profil och en klar vision. 
 
Många ämnen spänner över tre UN. Sådana exempel är matematikämnena, fysikämnena samt 
systemtekniska ämnen, såsom reglerteknik, automation, signalbehandling och riskanalys.  
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Ovan har nämnts grundkurser som vid ytligt betraktande ter sig alldeles lika. Den pedagogiska 
utformningen kan dock behöva se helt olika ut för olika utbildningsprogram. Det finns många 
lyckade exempel där kurser integrerats på ett föredömligt sätt. Kursen har fogats in på rätt plats i 
utbildningen, med genomtänkt urval av material, med lärare som känner behoven inom 
programmet och med studenternas motivation som en av grundstenarna i pedagogiken.  
 
Det hindrar inte att man på ett systematiskt sätt, både inom UN och institution, bör diskutera och 
värdera om man kan modularisera eller på andra sätt samordna de olika kurserna. Man bör också 
ha i åtanke att både matematik och matematisk statistik inte bara skall betraktas som 
grundläggande ”naturvetenskapliga” ämnen, utan har kommit att alltmer betraktas som avgörande 
ingenjörsämnen. Detta återspeglas både i kursutformningar och inte minst i Pi-programmet. 
 
Systemtekniska ämnen erbjuder liknande svårigheter i kategoriseringen. Reglertekniska metoder 
har en avgörande koppling till tillämpad matematik. Samtidigt är andra aspekter av reglerteknik 
mycket nära kopplade till tillämpningar inom både elektroteknik, datateknik, maskinteknik, 
kemiteknik och ekosystemteknik. Det går att argumentera för en tillhörighet i vilken som helst av 
de fyra UN, men självklart skall tillhörigheten kännas mest naturlig för både institution och 
programområden. Idag är reglerteknik en vital del av Pi-programmet, och finns representerat i 
många andra program. Samtidigt borde reglerteknisk kunskap genomsyra mer av programmen 
inom andra utbildningslinjer.  
 
Industriell ekonomi har en speciell profil i Lund med tydlig inriktning mot matematik och 
matematisk statistik anpassade till ekonomi/finans. Dessa inriktningar är också de som har de 
tydligaste fördjupningskedjorna. Det är ingen tvekan om att industriella ekonomerna från Lund 
har en intressant profil. Man kan då argumentera för att programmet skall sortera under den UN 
som innehåller matematik och matematisk statistik. Samtidigt har industriell ekonomi (och bör 
ha) en stark koppling till inte minst maskinteknik. Produktionsekonomi borde vara en viktigare 
fördjupning. Detta visas inte minst av att 75% av I-teknologerna väljer examensarbeten inom 
produktionsekonomi och logistik. Det är uppenbart att LTH:s I-programs starka matematiska 
grund skapar en unik förutsättning för en produktionsekonomisk profil. Detta bör noggrannt 
beaktas i kommande strategiska diskussioner både i den UN som ansvarar för I och GUB-nivå. 
 
Programmets profil skapas i samspel mellan programledning, UN och institutioner. Programmet 
skall förstås placeras dels så att detta samspel optimeras, dels så att kurser med inriktning mot 
ekonomi och organisation kan samordnas och kvalitetssäkras så bra som möjligt. 

Kopplingen mellan programområdena 
 
Det finns, och skall finnas, starka kopplingar mellan många av programmen. När utbildningen 
skall organiseras i olika utbildningsnämnder kan det därför uppfattas som att murar byggs upp 
mellan områden, då man försöker skapa hanterbara storlekar på nämnderna. Detta är naturligtvis 
inte alls avsikten. 
 
Vid närmare analys har det visat sig att kopplingarna mellan F, E, M, I, Pi och D har en speciellt 
komplex inbördes struktur. N-programmet har sin största koppling till F och E medan C-
programmet har en stark koppling till D. Exempelvis har F och E nästan 70 poäng samma ämnen 
i det obligatoriska blocket. På motsvarande sätt har F och Pi nästan 60, E och Pi cirka 60, D och E 
omkring 65.  
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I uppdelningen mellan nämnder har vi kunnat se sådana kopplingar mellan M och andra program 
än de ovan nämnda att M kan placeras utanför de fem andra programmen ovan. Däremot är 
kopplingarna mellan framför allt F, E, Pi, och D så starka att man vid en uppdelning av dessa fyra 
på två UN kan uppfatta att konstgjorda barriärer kan byggas upp. Som en konsekvens av detta 
föreslås därför att F, E, Pi och D i första hand skall placeras i en och samma UN. Ett direkt 
resultat av en sådan konstellation blir också att C och N placeras i samma nämnd. På grund av 
den speciella profil som I har kan man därför också argumentera för att I placeras i samma UN, 
även om kopplingarna inte är lika starka som för F, E, Pi och D. 
 
Det finns också starka kopplingar mellan å ena sidan K, Bio, W, Brand och Risk och å andra 
sidan A, V och L. Dessa kopplingar är erkända och starka.  
 
Systemvetenskaperna är till sin karaktär multidisciplinära. Det gör att var man än placerar sådana 
ämnen som reglerteknik, automation eller signalbehandling får de inte isoleras till en enda 
utbildningsnämnd. Systemvetenskaperna måste påverka både t.ex. den tillämpade matematiken å 
ena sidan och tillämpningarna å andra sidan, t.ex. elektrovetenskaper, produktionsteknik och 
kemiteknik. UN har ansvar för profilernas vision och utformning. Detta gör att systemämnen – 
som ofta utgör klistret mellan olika områden – måste kunna påverka flera olika program. I vårt 
förslag kommer systemvetenskaperna att placeras i UN1 som ansvarar för F, E, Pi, D, N, C och I. 

UN1 – FIMES (Φ): fysikvetenskaper, informationsvetenskaper, tillämpad matematik  
och matematisk statistik, elektro- o energivetenskap, systemvetenskaper. 
 
Denna UN kommer att ha en forskningsöverbyggnad som påminner om den tidigare 
forskningsnämnden FIME. 
 
Att alla matematikkurser skall samlas inom en UN anses självklart. Där bör också finnas 
numerisk analys (beräkningsprogrammering), algoritmteori, köteori, optimering och simulering. 
Många fysikkurser är naturligtvis riktade till främst F, men åtskilliga utbildningar har olika 
varianter av grundläggande fysikkurser. Innehållet i dessa borde varudeklareras tydligare redan i 
kursnamnet (t.ex. om de innehåller mekanik) för att tydliggöra kopplingar. Fysikblocket är också 
nära relaterat till all termodynamik, akustik, optisk kommunikation, hållfasthetslära och teknisk 
mekanik. Likaså borde alla FEM-kurser koordineras. 
 
Energiområdet är mångfacetterat och omfattar kurser såsom energiteknik, energianvändning, 
energiförsörjning, värmeöverföring, kraftverksteknik, energiomvandling, förbränning, 
förbränningsmotorer, energihushållning, energi i byggnader. Det anses lämpligt att föra samman 
så många som möjligt av dessa energikurser under samma tak för att åstadkomma samordning 
och samplanering. Vissa energikurser bör dock naturligt placeras inom antingen 
systemvetenskaper (t.ex. elektromagnetisk-mekanisk energiomvandling, elektrisk 
energiöverföring) eller inom kemiteknikområdet (kemisk omvandling av energi). Det bör också 
betonas att maskinteknik hämtar många av sina profilkurser från energiområdet. 
 
Materialinriktade kurser har kopplingar till både fysik och kemi, men bör samordnas. 
 
Kopplingen mellan fysik- och kemiområdena är idag relativt svag och borde förstärkas betydligt. 
Materialvetenskaper och termodynamik är ett par exempel. Av detta skäl borde UN1 ha en 
kompetent representation från det kemitekniska området. En sammanslagning med kemi och 
kemitekniska ämnen i samma UN skulle antagligen skapa en för stor UN. 
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Kopplingen mellan fysik och elektroteknik är traditionellt mycket stark. Den ”fysikaliskt” 
inriktade elektrotekniken kan sägas omfatta elektrovetenskap (inklusive teoretisk elektroteknik), 
elektrisk mätteknik samt industriell elektroteknik. Här finns kurser inom mätteknik, sensorer och 
sensorteknik, mikrosensorer, kraftelektronik och elenergi. Kurser inom IC-konstruktion, digitala 
strukturer, elektronik och komponentfysik, fältteori, radioteknik och mikrovågsteknik är också 
viktiga ingredienser. 
 
Systemvetenskaperna är ofta svåra att isolera till ett område. Exempelvis har områdena 
reglerteknik, industriell automation och signalbehandling beröringar mot både matematikområdet 
och mot elektroteknik, datavetenskap, maskinteknik och kemiteknik. Kopplingen till 
datavetenskaper, IT och elektrovetenskaper är så stark att den kan nyttiggöras i denna nämnd. Det 
är dock viktigt att systemvetenskaperna har någon representant också inom UN2 
(processreglering, processautomation) och UN3 (produktion, mekatronik, trafikteknik  m.m.). 
 
Mekatronik är ett annat gränsöverskridande område som kan placeras antingen under 
produktframtagning (UN3) eller under systemvetenskaper. Det har viktiga kopplingar till både 
produktutveckling, elektronik, mätteknik, reglerteknik, elektroteknik och datavetenskap. 
datamekatronik, inbyggda system är exempel på sådana kopplingar. Därmed skulle mekatronik 
kunna placeras både inom UN1 och UN3. I dagens situation ser dock kopplingen ut att vara 
starkare mot elektroteknikområdet. Därför föreslås placeringen vid UN1. Dock bör kompetensen 
inom mekatronik vara representerad också inom UN3. 
 
IT-området omfattar digitalteknik, datorteknik, krypto och datorarkitekturer. Kopplingen är stark 
både till datavetenskap och till elektroteknik. 
 
Datavetenskaperna inriktas främst mot programvaran, såsom programmering, operativsystem, 
inbyggda system, metodik för programvaruutveckling och implementering av algoritmer. 
 
Telekom har klara kopplingar till både IT och datavetenskaper, men också till t.ex. matematisk 
statistik (t.ex. köteori). Datorkommunikation och Internet är viktiga ingredienser. 
 
Riskanalys blir alltmer av intresse inom infrastrukturer såsom telenät, datanät och elnät. Detta gör 
att kurser som behandlar risk o säkerhet mer och mer kommer att koppla ihop alla tre UN inom 
LTH. Matematisk statistik, brandteknik, telekom, industriell elektroteknik, kemiteknik liksom 
infrastrukturbyggande är alla intressenter i detta. Alltså skall kopplingen mellan UN1 och UN2 
vara synlig inom riskanalysområdet. 
 
Programprofiler under UN1 är F, Π, N, E, D, C, och I. Dessutom ingår masterprogrammet SoC 
(system on chip). Idag omfattar de första 7 programmen 2164 hst. 
 
Institutioner 
Kurser inom UN1 berör närmast institutionerna fysik, matematikcentrum och energivetenskaper, 
elektrovetenskap, datavetenskap, informationsteknologi, telekommunikationsteknik, elektrisk 
mätteknik, reglerteknik samt industriell elektroteknik o automation. 

 

 



LTH GU 

 11 

UN2 –  KSI (ξ): kemi, säkerhet, bio, miljö (bio, miljö, risk, brand) 
 
Kemi och kemitekniska området omfattar kurser inom all grundläggande kemi och kemiteknik 
liksom läkemedel. 
 
Biovetenskaperna bör omfatta kurser inom bl.a. biofysik, biokemi, bioteknik, genteknik, 
bioinformatik, enzym- och proteinteknologi, cellbiologi, cellfysiologi och mikrobiologi. 
 
Miljöområdet är mångfacetterat men har starka kopplingar till kemi och kemiteknik liksom 
biovetenskaperna. Här finns t.ex. kurser inom miljömätteknik, energi o miljö, aerosolteknologi, 
kretslopp samt hela vattenområdet med vattenresurser, vattenkvalitet, hydrologi. Andra viktiga 
kurser är kretskoppsteknologi, miljösystemanalys, ekologi och ekotoxikologi. 
 
Livsmedelsområdet hör naturligt hemma inom denna UN, liksom YTH-utbildningen inom 
livsmedel. 
 
Området risk (safety) är ett område som växer i betydelse. Det är då väsentligt att det också kan 
påverka andra profiler. Det finns tydliga kopplingar till kemitekniska området och till miljö. Inte 
minst kräver gentekniken ett riskanalytiskt förhållningssätt. Här finns kurser av typen 
konsekvensberäkningar, kravhantering, säkerhetsanalys, riskhantering och krishantering. Man 
måste också beakta starka kopplingar till infrastrukturer (transporter, el, tele, vatten) liksom till 
metodområden, främst matematisk statistik. Riskområdet bör ha en gemensamhet med åtminstone 
en UN men bör ha representation också inom andra UN, främst infrastrukturer, alltså både UN1 
och UN3. 
 
Programprofiler under UN2 är K, Bio, BI, W, Risk, YTH. Det omfattar dessutom 
masterprogrammen VA (vattenområdet) samt BL (bio-livsmedel).  Idag omfattar programmen 
1090 hst. 
 
Institutioner 
Kurser inom UN2 berör närmast institutionerna kemi och kemiteknik. Vissa av ämnena inom 
bygg- och miljöteknologi (teknisk vattenresurslära, brandteknik) och designvetenskaper 
(ergonomi och aerosol) bör räknas till UN2 liksom ämnena inom institutionen för 
livsmedelsteknik. Energi o miljö berör också institutionen för energivetenskaper. 

UN3 – PSI (Ψ): Produktframtagning, samhällsbyggnad, infrastrukturer, ekonomi, 
organisation 
 
Kopplingarna mellan bl.a. arkitektur och industriell design (design och estetik) bör uppmuntras 
ytterligare. Under design och estetik bör också innefattas kurser såsom presentationsteknik, foto, 
video, multimedia, grafik och estetik. 
 
Kopplingen mellan A, V och L är traditionell. Byggsidan omfattar hela området med 
bostadsutveckling och husbyggnadsteknik, men också samhällsplanering och energihushållning. 
Här bör betonas intressanta kopplingar till industriell produktion (M), vilket gör att A och V 
gärna skall kopplas till flera kompetensområden. Här finns dessutom kopplingar till 
energivetenskap på UN1. 
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Samhällsbyggande och infrastrukturer innefattar bl.a. geoteknologi, vägar, broar, järnväg, GIS, 
trafikteknik. Lantmäteriutbildningen har sin naturliga anknytning här. Också kopplingen till 
riskområdet bör beaktas då man väljer nämndledamöter. 
 
Produktframtagning innefattar många discipliner med anknytningar både inom design, 
maskinteknik, elektroteknik, materialteknik m.m. Detta innefattar produktutvecklingen, 
innovationstekniken, användbarhetsutvärderingar, handikapprodukter. Produktframtagningen är 
en del av produktionen och kurser inom tillverkningsteknik och verkstadsteknik hör naturligt 
hemma här. Ergonomi, kvalitetsprocesser, pneumatik och hydraulik är viktiga ingredienser. Som 
redan betonats finns intressanta kopplingar mellan industriell produktion och 
byggnadsproduktion. Flera kopplingar till systemämnen har nämnts under UN3. Reglerteknik och 
industriell automation har naturliga kopplingar till produktion och produktionssystem. 
Många kurser inom LTH arbetar med CAD och 3D-modellering. Detta borde samlas inom en 
enda UN. 
 
Organisation, management, entreprenörskap bör sortera under denna UN. Här innefattas kurser 
inom teknisk logistik, förpackningslogistik och ekonomi.  
 
Huruvida industriell ekonomi skall ha en matematisk eller produktionsteknisk inriktning är en 
strategisk fråga. Ur ett ämnesområdes och avnämarperspektiv framstår UN3 som den naturliga 
hemvisten. Man skall dock ha i minne att industriell ekonomi har fått en viktig profil i Lund, som 
skall bevaras och betonas. Därför får kopplingen till matematik och matematisk statistik inte 
försummas. 
 
Ett antal kurser är inriktade mot beteende, kognition eller har en direkt samhällsinriktning. Dessa 
bör samlas under en UN, och UN3 anses vara den lämpligaste. Här finns områden såsom teknik o 
samhälle, miljöpsykologi, arbete-människa-teknik, språk, juridik, medicin, genus, 
ingenjörsmässig analys (inledande kurser i åk 1) humanfysiologi, evolutionsbiologi, biologi, 
genus. 
 
UN3 kommer att få ansvar för ett mycket stort antal kurser, mer än någon annan UN. Detta är ett 
dilemma men ger också nya möjligheter. Dilemmat kan lösas genom att UN gör en del av 
beredningsarbetet för kurser via mindre arbetsgrupper. Möjligheten öppnar sig för fördjupade 
kontakter mellan discipliner som tidigare varit traditionellt åtskilda. Arbetssättet för UN 
kommenteras ytterligare nedan. 
 
Programprofiler under UN3 är A, L, V, ID, M/TD, TM. Idag omfattar de 1915 hst. 
 
Institutioner 
Kurser inom UN3 berör närmast institutionerna arkitektur och byggd miljö, designvetenskaper, 
byggvetenskaper, maskinteknologi, bygg- och miljöteknologi, teknisk logistik och ekonomi, 
teknik och samhälle. 

UN4 – ingenjörsutbildningen i Helsingborg 
 
Arbetsformerna som redan tillämpats inom GU i Helsingborg har mötts av stort positivt gensvar. 
Det finns därför anledning att behålla dessa. De kan dessutom utgöra en inspirationskälla på 
vilket sätt som de nya UN kan agera. Detta gäller både UN1 och UN3 som har ett mycket stort 
åtagande. 
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Arbetet i Helsingborg ger stora samordningsmöjligheter mellan programmen i Helsingborg. Dock 
riskerar man att missa samordning av kurser och program av liknande art vid LTH i Lund. Risken 
kan då vara att Helsingborg kan marginaliseras när andra program anpassas till Bologna-
processen. Då förstärks intrycket av examens särart som yrkesexamen som inte är avsedd endast 
som mellanexamen. 
 
En del av programmen har ett nära samarbete med V-programmet i Lund genom att samma lärare 
undervisar och ger samma typer av kurser. Sådana samarbeten eftersträvas i den nya 
organisationen. Förhoppningen är alltså att dessa goda processer kan utgöra förebild för att 
etablera andra samarbeten mellan Helsingborgsprogrammen och Lund-programmen.  Det är 
viktigt att hitta pålitliga sätt att kvalitetssäkra kurserna i Helsingborg. Det måste gå att 
systematiskt jämföra exempelvis matematikundervisningen i Lund och Helsingborg.� 
 
En stor fördel som bör bevaras är den pedagogiska profil som man arbetat fram i Helsingborg. 
Målet med en yrkesexamen sätter sin prägel på kurserna och deras utformning. Man bör dock 
undersöka möjligheten att välja ut personer som ledamöter som kan se samordningsmöjligheter 
med Lund, vilket kan vara en del av kvalitetssäkringssystemet.�Den samrådsgrupp som idag 
finns vid LTH Helsingborg bör finnas kvar. I den ingår även studentnära verksamhet, inte endast 
programinnehåll.� 
 
YTH livsmedel bör oavsett geografiskt läge ingå i UN2 med den starka kopplingen till 
Livsmedelsteknik på LTH. 
 
Idag omfattar LTH-Hbg cirka 600-700 hst. 
 
6 Ledamöter i UN och programledningar 
 
Det är ju viktigt att nämnderna får en bred kompetens. Därför krävs relativt många lärare. 
Sammansättningen av nämnderna föreslås enligt följande: 
 

• Max 6 lärare inkl ordförande 
• 2 näringslivsföreträdare 
• 3 studenter med lika många suppleanter 

 
UN4 kan med fördel organiseras på det sätt som fungerat bra hittills där även en samrådsgrupp är 
ett viktigt element. Förankringen i LTHs beredningar är en viktig förutsättning för hållbar 
kvalitet. UN1 och UN3 kan på grund av sin storlek behöva finna arbetsformer som avviker från 
de övriga nämnderna. 
 
Programplanerarna är föredragande i beslutsärenden. 
 
Programledningen består av: 
 

• Programledare 
• Bitr programledare 
• 1 lärare 
• Programplanerare 
• Studievägledare 
• 3 studenter med lika många suppleanter 
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Små program kan mycket väl organiseras med en mindre omfattande bemanning. I vissa fall kan 
det t.o.m. vara möjligt att samordna programledningsfunktionerna för två program till en enda. 
Arbetsformerna organiseras av resp. UN i ett inledningsskede. 
 
7 Arbetsformer 
 
Vid utformningen av de detaljerade arbetsformerna måste en flexibilitet i planeringen 
förekomma. Därför måste det gå att ompröva arbetsordningar utan stora smärtor. 
 
Varje UN har ett mycket stort arbetsområde och det gäller att den stora informationsmängden inte 
får förlama möjligheten till beslut. Det betyder att UN inte bör bestå av för många ledamöter, 
vilket naturligtvis medför att alla programledningar inte kan närvara vid beslutssammanträdet. 
Däremot bör programledningen ha rätt att närvara med 1 representant vid UN sammanträden. Det 
är väsentligt att programledningens perspektiv och visioner kan överföras till UN på ett effektivt 
och övertygande sätt så att tvärkoppling kan realiseras. 
 
UN1 och UN3 är större än de andra UN och kan behöva tillämpa speciella arbetsformer. 
Exempelvis kan ärenden behöva förberedas inom olika arbetsgrupper av typen arkitektur/design, 
produktframtagning, organisation/ekonomi etc. 
 
Arbetssättet kan också inspireras av GU-arbetet i Helsingborg. Där samlas UN tillsammans med 
programledare i ett seminarium, där detaljer kring dagens agenda diskuteras och belyses. 
Seminariet utgör därför en direkt förberedelse för beslutssammanträdet. I detta sammanträde finns 
ej programledningarna närvarande, utan UN har fått tillfredsställande underlag för beslut via 
seminariet. 
 
Ett tänkbart scenario är att en UN har 2-3 möten per termin. Under ett budgetår behandlas 
följande områden: 

• Kursplaner 
• Utbildningsplaner och budget 
• Kvalitetssäkring 
• Strategiska överväganden 

En programledning kommer kanske att behöva ha möten 2 gånger per läsperiod. Mötet inför UN-
mötet skall vara protokollfört och utgöra beredningsunderlag för UN. 
Programprofilen kan vårdas genom att speciell inriktningskollegier diskuterar profil t.ex. en gång 
per termin. 
De exakta arbetsformerna kommer att bero av nämndens storlek och ansvarsområden. Här 
förutsätts att flexibla lösningar skall kunna tillämpas. 
I ett inledningsskede måste givetvis även visionen och arbetsformerna för den nya organisationen 
diskuteras. 
 

• UNO har attesträtt inom ramen för sin UN-budget. 
• Programledaren är ansvarig för programledningsfunktionen. 
• Programledarna rapporterar till UNO. 
• UNO rapporterar till rektor. 

 
Hur arbetet organiseras i programledningen kan (precis som nu) sannolikt variera mellan 
programmen. Programledaren har ansvaret för att ärenden bereds till UN men kan i vissa fall 
behöva stöd. I sådana fall kan UN besluta om att tillsätta en arbetsgrupp med ett visst 
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utredningsuppdrag. Ett exempel på när detta kan behövas är vid implementeringen av 
Bolognaideér. 
 
8 Studieadministration 
 
Eftersom det pågår ett arbete med att reformera studieadministrationen har inga detaljerade 
förslag diskuterats i arbetsgruppen. Det är olyckligt att det inte finns något förslag till 
organisation av studieadministrationen eftersom denna hänger intimt samman med GU-
organisationen. Speciellt viktigt är det att diskutera hur arbetet på programledningsnivå skall gå 
till i praktiken. Vi vill dock poängtera vikten av att ta till vara de studieadministrativa processer 
som fungerar väl och som är effektiva. Det är viktigt att dessa utformas så att de förblir ett stöd 
för lärare och teknologer i lärandeprocessen. Det får inte vara ett självändamål att all 
studieadministration likformas. 
 
9 Kurskostnader 
 
En grundtanke med den nya organisationen är att kurskostnaden skall minska genom 
samordningsvinster. Många kurser med få deltagare motiveras av att de är profilgivande för en 
institution. Andra kurser är profilgivande för själva programmet. I ett Bologna-perspektiv 
kommer profilkurser på avancerad nivå att vara avgörande för rekryteringen av internationella 
studenter. Då bör UN överväga att finansiera kurser även med relativt få deltagare. Minsta antalet 
studenter på en kurs bör definieras. Det kan alltså vara olika beroende på prioriteringen inom 
programmet. I dessa avvägningar är UNs helhetssyn på programmen av stor betydelse. 
 
I någon mån är profilkurser också av betydelse för rekrytering på en nationell nivå. Här är dock 
fortfarande programingångarna viktigast för rekryteringen. 
 
Ofta kommer initiativ till en kurs från institutionerna. Kursen bör då i första hand prövas huruvida 
den passar in i programmet. Programledaren skall sedan pröva tillsammans med UN om kursen är 
tillräckligt förnyande i förhållande till redan befintliga kurser. 
 
Kurskostnader har inte behandlats vidare av arbetsgruppen. Budgetprocessen kommer att 
diskuteras vid SLTH senare. Budgetansvar kommer att ligga på UN-nivå och inte som tidigare på 
programnivå. 
 
10 Tänkbara scenarier 
 
Nedan beskrivs ett antal scenarier som är tänkta att illustrera arbetsformerna för programledning, 
UN och GUB. 
 
1 En institution vill ändra en kurs som är gemensam mellan flera program. 
 

• institutionen diskuterar med aktuella programledare 
• PL bereder 
• institutionen anmäler ärendet till UN som ansvarar för kursen 
• om institutionen inte bifogat PLs synpunkter remitteras ärendet till programledningarna 

för beredning och synpunkter 
• fastställande i UN 
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• om ärendet har ekonomiska konsekvenser utanför budgetramarna remitteras ärendet till 
GUB/rektor för beslut. 

 
2 En institution vill erbjuda en ny spetskurs som valfri i tre närliggande program 
 

• institutionen diskuterar med aktuella programledare 
• PL bereder 
• institutionen alt. PL anmäler ärendet till den UN som bör ansvara för kursen 
• fastställande i UN med aktuellt ämnesområde 
• de nya programprofilerna fastsälls i respektive UN 

 
3 En programledning vill ändra årskurs 1 av sitt program, där hälften av kurserna är 
gemensamma med ett annat program 
 

• PL1 kontaktar PL2 i beredningsarbetet 
• Eftersom två program berörs krävs mycket beredningsarbete både vad gäller kurser och 

schemaläggning. Likaså kan flera UN beröras. 
• Efter beredningsarbetet fastställs den nya kursplanen i UN för det aktuella programmet. 

Förutsättningen är att beredningsarbetet är fullgjort och redovisat. 
 
4 En student vill byta till annat program efter ett år 
 

• Detta sker genom kontakter mellan aktuella PL 
• Förslag till beslut från mottagande PL till antagningsenheten på LTHs kansli 

 
5 Studenterna har i CEQ-enkäterna framfört allvarlig kritik mot en kurs under två år i rad 
 

• studieresultat sammanställs och analyseras av PL i en årsrapport 
• årsrapporten och speciellt analysen diskuteras i UN. 
• UN ger i uppdrag till aktuell PL att föreslå åtgärder 
• Om annan UN ansvarar för kursen vidarebefordra ärendet för åtgärd. Ställer stora krav på 

kontakter mellan PL och UN 
 
6 GUB vill reducera antalet spetskurser med 10% 
 

• GUB uppdrar till UN att föreslå åtgärder inom UNs ansvarsområde att reducera 
spetskurser med 10%. 

• UN diskuterar åtgärder ur programprofilernas perspektiv, föreslår åtgärd och ger i 
uppdrag till PL att utreda konsekvenserna av åtgärden. PL bereder. 

• UN beslutar föreslå åtgärd och remitterar uppåt till GUB. 
• Beslut i GUB. Om beslutet bedöms ha en strategisk betydelse för LTH (t.ex. rekrytering 

av ”Bolognastudenter”) hänskjuts ärendet till rektor/SLTH för beslut med GUBs 
beredning som bakgrundsmaterial. 

 
7 LTHs styrelse vill lägga ner två utbildningsprogram som inte är tillräckligt förankrade i 
forskningen 
 

• GUB ger i uppdrag till UN att diskutera och analysera effekten av SLTHs förslag 
• UN diskuterar och analyserar efter att ha låtit respektive PL bereda ärendet. 
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• UN ger förslag till LGU 
• GUB diskuterar och föreslår ett strategiskt beslut till Rektor. 

 
8 Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt skall drivas 
 

• Projektet kan initieras på olika nivåer: enskilda lärare, PL, UN, institution 
• Om projektet skall bedrivas inom ramen för UNs utvecklingsmedel gör PL en 

projektbeskrivning som tillställs UN för beslut och fördelning av medel. 
• Om Genombrottet skall anlitas kontaktar den som initierat projektet Genombrottet direkt. 

Detta är en central resurs för LTH och en ”fri nyttighet” för programmen, lärarna och 
institutionerna. 

• Projektet avrapporteras i UN 
 
9 En institution känner sig felaktigt behandlad när det gäller kursfaktorer 

• En institution vill ge en kurs med undervisning i små grupper då en UN endast har 
budgeterat för en kurs med större föreläsningar. 

• Institutionen kontaktar den UN som beslutar om kursen för diskussion. Vid behov måste 
även aktuell programledare kontaktas. 

• Efter eventuell revidering informeras aktuella programledare. 

Vad skiljer handläggningen från dagens handläggning? 
 

1. Programledningarna har fått en kraftigt utökad beredningsfunktion 
2. Programledningens arbete är inte lika transparent som tidigare eftersom det inte finns 

krav på protokollförda möten (dagordning, protokolljustering, etc). Det finns alltså 
anledning att diskutera programledningens arbetsorganisation för att finna optimala 
arbetsformer. Den mindre formella hanteringen för dock med sig den positiva effekten att 
deltagande i beredningsarbetet får en lägre tröskel vilket ger en närmare kontakt mellan 
teknologer och personal.  

3. I en del ärenden har en mellannivå införts (se scenario 6). Detta kan givetvis fördröja 
hanteringen men kan samtidigt uppfattas som en kvalitetssäkring eftersom frågan belyses 
av en tvärkompetens. Det är ju det som eftersträvas i den nya organisationen. 

4. Näringslivsrepresentationen på programnivå saknas organisatoriskt och måste 
kompenseras på annat sätt. Det åligger alltså PL att i sitt beredningsarbete också ha 
kontakt med näringslivsrepresentanter när det gäller frågor som rör avnämarna. 

 
11 Diskussion och reflektioner 
 
Naturligtvis innebär en organisationsförändring svårigheter i starten och nackdelarna kan synas 
alltför stora. Vi söker dock här väga fördelar och nackdelar mot varandra för att värdera den nya 
organisationen. 
 
Kostnadsbesparing 
 
Minskade kostnader för administration och organisation är naturligtvis alltid önskvärda. Dock ser 
gruppen som det överskuggande motivet att kvaliteten på GU skall bättre tillgodoses samt att 
beredskapen för framtida förändringar i GU skall garanteras i arbetet med Bologna-processen. 
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Det är inte självklart att de totala kostnaderna för utbildningsadministrationen kan minskas. 
Antalet arvoderade UNO minskar, men de förstärkta programledningarna kommer att kräva större 
kostnader än tidigare. Kanske kommer arvodering att krävas i programledningen. 
 
Effektivitet och kvalitet 
 
Den nya organisationen förväntas ha sina fördelar genom: 
 

• Tvärkopplingar (ett huvudargument) 
• UN ansvarar för att kursplanerna inom ett antal ämnesområden kvalitetssäkras 
• Då UN får en helhetsbild över kursutbudet inom ett givet ämnesområde kommer 

eventuella samordningsmöjligheter lättare att kunna upptäckas. 
• Mer strategiska diskussioner av ämnesövergripande karaktär 

 
De svårigheter som måste uppmärksammas är: 

 
• Beredningen kommer inte att ske med samma öppenhet som tidigare (protokollförda 

möten, justerade protokoll, etc). PL och PP blir mycket viktiga personer för 
programutvecklingen. UNs inflytande på programutvecklingen kommer att vara mer 
strategisk och övergripande. 

• Eftersom UN kommer att arbeta efter nya principer och med andra förutsättningar krävs 
ett grannlaga arbete att utforma nämndsrepresentationen samt nämndens arbetsformer. 

• Strävan att minska antalet kurser kan gå ut över respektive programs profil 
• Risk för minskad samordning mellan olika program på grund av alltför starka profiler 

som verkar inom programmen. 
 
Arbetsformer 
 

• Vid utformningen av de detaljerade arbetsformerna måste en flexibilitet eftersträvas. 
Detta gäller speciellt UN1 och UN3.  

• Det får inte vara ett självändamål att likforma all studieadministration.  
• För små program bör man överväga att samordna programledningsfunktionerna. 
• Det är viktigt att ta till vara de studieadministrativa processer som fungerar väl och som 

är effektiva. Det är viktigt att dessa utformas så att de förblir ett stöd för lärare och 
teknologer i lärandeprocessen. 

 
Vi överlämnar härmed denna utredning till LTHs Styrelse. 
 
Lund den 4 oktober 2005  
 
 

Anders Axelsson Nils Mattisson  Gustaf Olsson 
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LTHs verksamhet, ledning och styrning 2006 – förslag till be-
slut 
 
Rektors förslag  till LTHs verksamhet, ledning och styrning 2006 redovisas i 
bilaga 1.  
 
Rapporten från den av styrelsen utsedda arbetsgruppen för bearbetning av 
grundutbildningsdelen av förslaget redovisas i bilaga 2. 
 
Förslag till beslut: 
Styrelsen beslutar  

• att fastställa organisationsstrukturen i enlighet med denna PM. 
 

Styrelsen beslutar också att delegera till rektor 
• att fatta beslut om delegationer, arbetsordningar och instruktioner i 

den anda som anges i arbetsgruppens PM 
• att fatta beslut om ämnesfördelning på nämnder. 
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Beslut 051012-FINAL 

Styrelse, ledningsgrupp, presidium och prefektgrupp 
LTH leds som tidigare av en styrelse. Styrelsen väljs av fakultetens lärare och 
studenter. Styrelsens ordförande utses av universitetets rektor.  
 
Styrelsen beslutar om 

• LTHs strategi med utgångspunkt från förslag från rektor 
• övergripande mål och strategier för LTHs grundutbildning, forskning 

och forskarutbildning 
• viktigare organisatoriska frågor 
• budget samt redovisning av verksamhetens resultat 
• utseende av hedersdoktorer 
• inrättande och nedläggning av utbildningsprogram 
• inrättande och nedläggning av forskarutbildningsämnen 
• indragande av rätt till handledning samt andra resurser för doktorand 
• delegation av den operativa och taktiska ledningen till rektor 
 
Övriga ärenden delegeras till rektor att besluta. Styrelsen medger att rek-
tor fattar beslut som innebär åtaganden understigande tre miljoner kronor. 
 
Rektor har rätt att delegera vidare till organ eller tjänsteman. 
 
Kanslichefen är föredragande i styrelsen i den mån inte annan före-
dragande utsetts. (Föredragande tjänsteman ansvarar för att ärendet 
beretts korrekt. Presentation i styrelsen kan ske av annan i ärendet insatt 
person.)  

 
Ärenden och frågeställningar som rör verksamheten identifieras och beskrivs 
i ledningsgruppen bestående av presidiet (rektor, prorektor, kanslichef), vice-
rektorer, personal-, ekonomi-, utbildnings- och informationschef samt stu-
dentrepresentanter. 
 
Rektor har tre beredningsgrupper  

• forskningsberedningen  
• grundutbildningsberedningen 
• infrastruktur- och biblioteksberedningen 
 

Beredningsgrupperna utarbetar förslag i ärenden som berör den övergripande 
verksamheten. Utbildnings- och forskningsberedningen sammanträder 
gemensamt minst en gång per termin för att förstärka kopplingen mellan 
grundutbildning och forskning. 
 
Innan rektor fattar beslut i viktigare ärenden som berör institutionerna presen-
teras och diskuteras förslagen i prefektgruppen vid prefektmöten. Prefekt-
gruppen utgörs av samtliga prefekter inom LTH och LTHs presidium. 
 
Viktigare ärenden presenteras i ledningsgruppen innan slutlig avstämning 
görs i presidiet. Rektor fattar beslut i beslutsmöte med presidiet och studenter. 
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Beslut 051012-FINAL 

LTHs rektor kan utse vicerektorer för speciella uppgifter och besluta om de-
ras ansvar. 
 
Studentkåren har rätt att utse lika många suppleanter som ordinarie ledamöter 
i de organ som har studentrepresentation. 
 
 
Institutionsledning 
Ledning och verksamhetsansvar vid en institution fördelas mellan 

• institutionsstyrelsen, som ska besluta huvudsakligen i policy-, budget 
och strategiska frågor 

• prefekten, som har en exekutiv funktion och ansvaret för den dagliga 
verksamheten 

• arbetsgrupper och befattningshavare som fått vissa arbetsuppgif-
ter/ansvarsområden tilldelade på delegation. I de flesta fall har dessa 
en beredande eller verkställande funktion snarare än beslutsfunktion. 

 
Institutionsstyrelsens ansvarsområden är 

• långsiktig policy och strategisk planering 
• övergripande verksamhetsuppföljning 
• institutionens samlade budget inkl ekonomisk uppföljning 
• övergripande lokalfrågor 
 

Styrelsen består av representanter för lärare/forskare, TA-personal och stu-
denter. Styrelsens sammansättning fastställs av områdesstyrelsen. Styrelsen 
utses genom val. 

 
Prefektens uppgifter är 

• att leda, planera och utveckla verksamheten 
• att ansvara för institutionens resurser 

 
Prefekten utses bland verksamhetsföreträdarna av rektor efter förslag från 
institutionsstyrelsen.  
 
 
Forskningsberedningen 
Forskningsberedningen är ledningens beredningsorgan för forskningsfrågor 
och forskningsprioriteringar.  
 
Forskningsberedningen 

• skall bereda övergripande frågor som strategier, policys, gemensam-
ma förutsättningar mm avseende forskningen inom LTH.  

 
I beredningsarbetet ingår att 

• utforma, följa upp och regelbundet ompröva instruktioner för forskar-
utbildningsnämnden, forskningssenaten och för forskarportalerna där 
så krävs 

• behandla de omvärldsanalyser som forskningssenaten presenterar 
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Beslut 051012-FINAL 

• behandla det vetenskapliga rådets rekommendationer avseende forsk-
ningsprioriteringar 

• ansvara för uppföljning av det formella kvalitetsarbetet på LTH-nivå 
avseende forskningen. 

• behandla förslagen från forskningssenaten avseende forskarstudierek-
torer 

• föreslå ledamöter i LTHs vetenskapliga råd 
• överlämna förslag inom sitt ansvarsområde till LTHs ledning för han-

tering och beslut. 
• vid behov dock minst en gång per termin sammanträda med grundut-

bildningsberedningen 
 
Forskningsberedningen består av 
 

- rektor 
- prorektor 
- lärare (6 st) 
- studenter (2 st) 

 
Rektor utser efter förslag från Forskningssenaten lärarna i beredningen. Rek-
tor är ordförande i beredningen.  
 
Föredragning av ärenden skall ske av kanslichefen eller av kanslichefen ut-
sedd tjänsteman. 
 
 
Grundutbildningsberedningen 
Grundutbildningsberedningen (GUB) är ledningens beredningsorgan för 
grundutbildningsfrågor. 
 
Beredningen huvuduppgift är att: 

• bereda strategier, mål, policys och gemensamma förutsättningar mm 
avseende grundutbildningen inom LTH.  

 
I beredningsarbetet ingår att 

• genomföra övergripande och långsiktiga analyser av GU och dess för-
utsättningar, inte minst i perspektivet Bologna-processen. I uppdraget 
ligger att göra aktuella omvärldsanalyser och konkurrensbeskrivning-
ar. 

• följa upp det formella kvalitetsarbetet för GU. 
• föreslå, ompröva och regelbundet följa upp instruktioner till UN. 
• utarbeta och föreslå gemensam del av utbildningsplan för samtliga ut-

bildningsprogram 
 
Grundutbildningsberedningen består av  
 

- rektor 
- ordförandena i grundutbildningsnämnderna (4 st) 
- studenter (2 st ) 
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Beslut 051012-FINAL 

- vicerektorer med anknytning till grundutbildningen 
 
Rektor är ordförande i beredningen. Föredragning av ärenden skall ske av 
kanslichefen eller av kanslichefen utsedd tjänsteman. 
 
 
Infrastruktur- och biblioteksberedningen 
Beredningen hanterar ärenden som rör lokaler, inredning, utrustning, dator-
frågor, biblioteksfrågor mm. Förslag behandlas i LTHs presidium innan rek-
tor fattar beslut. 
 
Infrastruktur- och biblioteksberedningen skall 

• samordna verksamheten inom husstyrelserna 
• samordna verksamheten inom husbiblioteken och biblioteket i Studie-

centrat  
• samverka med biblioteksdirektionen inom LU 
• vara referensgrupp för verksamheten i anslutning till biblioteket i Stu-

diecentrat 
• ta fram förslag/underlag, som lämnas till presidiet för avstämning in-

nan rektorsbeslut. 
 
Beredningen utgörs av presidiet utökat med en student.  
 
Föredragning av ärenden skall ske av kanslichefen eller av kanslichefen ut-
sedd tjänsteman. 
 

 
Forskningssenat 
Forskningssenaten skall vara en mötesplats där aktuell forskningsstrategi och 
forskning diskuteras. För att garantera den vetenskapliga kvaliteten vid be-
redning av disputationsärenden behandlas dessa ärenden i en av tre 
undergrupper (FIME, MVA, K/Bio) inom senaten. 
 
Forskningssenaten 

• skall regelbundet förse LTHs ledning och forskningsberedning med 
aktuella omvärldsanalyser och underlag för ställningstaganden avse-
ende LTHs forskningsstrategier 

• skall föreslå lämplig indelning av forskarutbildningen i forskarstudie-
rektorsområden och lämna förslag angående studierektorer till forsk-
ningsberedningen 

• skall lämna förslag till ledamöter i lärarförslagsnämnderna. Slutlig av-
stämning görs i presidiet innan rektor fattar beslut 

• skall delta i beredningen av disputationsärenden för forskarutbild-
ningsnämnden 

 
LTHs forskningssenat består av 27 väletablerade forskare/forskningsledare 
samt 3 studenter. Forskarna föreslås av prefektgruppen och utses av rektor. 
Mandatperioden är tre år. Senaten utser ordförande inom sig. Presidiet har 
närvaro- och yttranderätt. 
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Beslut 051012-FINAL 

 
 
Forskarutbildningsnämnden 
Forskarutbildningsnämnden hanterar forskarutbildningsfrågor gemensamt för 
hela LTH. 
 
I nämndens uppdrag ingår att 

• hantera disputationsärenden efter hörande av berörda delar av forsk-
ningssenaten 

• ansvara för uppföljning av det formella kvalitetsarbetet på LTH-nivå 
avseende forskarutbildningen.  

• utarbeta policy för disputationer 
• bereda förslag till forskarskolor och övergripande forskarutbildnings-

kurser 
• lämna förslag till forskarutbildningsämnen vid LTH 
• utarbeta riktlinjer för studieplaner 
• följa upp individuella studieplaner 
• bevaka i övrigt de forskarstuderandes intressen inom LTH 
• rapportera regelbundet till presidiet 
 
 

Nämnden består av  
 

- ordförande 
- lärare (4 st) 
- studenter (4 st) 

 
Nämnden utses av rektor efter förslag från Forskningssenaten. Ärenden skall 
föredras av tjänsteman som utses av kanslichefen. 
 
 
Lärarförslagsnämnder 
Två lärarförslagsnämnder ansvarar för 

• beredning av anställning av all lärarpersonal inom LTH dvs. även 
forskarassistenter i aktivt samråd med berörd utbildningsnämnd 

• hantering av docentärenden 
• hantering av befordringsärenden 

 
Under lärarförslagsnämnd kan en beredningsgrupp för docentärenden in-
rättas. Lärarförslagsnämnden bestämmer då gruppens sammansättning 
och uppdrag. 

 
De två lärarförslagsnämnderna består vardera av  
 

- 4 lärare (med personliga suppleanter) 
- 2 studenter 
 

och skall representera alla lärare och forskare vid LTH. Lärare och ordföran-
de utses av rektor efter förslag från Forskningssenaten.  
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Beslut 051012-FINAL 

 
Föredragande i nämnderna är personalchefen eller den tjänsteman kansliche-
fen utser. 
 
 
Grundutbildningsnämnder 
Programmen grupperas under fyra utbildningsnämnder: 
 

• UN1 – FIMES (Φ): fysikvetenskaper, informationsvetenskaper, till-
lämpad matematik  och matematisk statistik, elektro- o energiveten-
skap, systemvetenskaper. 
Program: F, Π, N, E, D, C, I 

• UN2 –  KSI (ξ): kemi, säkerhet, bio, miljö (bio, miljö, risk, brand) 
Program: K, Bio, BI, W, Risk, YTH 

• UN3 – PSI (Ψ): produktframtagning, samhällsbyggnad, infrastruktu-
rer, ekonomi, organisation 
Program: A, L, V, ID, M/TD, TM  

• UN4 – programansvar för ingenjörsutbildningen i Helsingborg 
 

Fristående kurser och uppdragsutbildning hanteras av en egen programled-
ning. Kursplaner fastställs av den nämnd som kursen tillhör. Programledning-
en för fristående kurser fastställer kursutbudet inom de ramar som anges av 
styrelsen i budgetbeslut. Programledningen för fristående kurser inordnas 
således inte under någon utbildningsnämnd. 
 
Masterprogram knyts till lämplig nämnd efter särskilt beslut av rektor.   
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Beslut 051012-FINAL 

NäringslivsrådNäringslivsråd
UtbildningsberedningUtbildningsberedning

SLTHSLTH

Rektor
Presidium

Rektor
Presidium

UN2 - KSI (ξ)
kemi, säkerhet, 

bio, miljö
(bio, miljö, risk, brand)

UN2 - KSI (ξ)
kemi, säkerhet, 

bio, miljö
(bio, miljö, risk, brand)

UN3 - PSI (Ψ)
Produktframtagning,

samhällsbyggnad,
infrastrukturer, 

ekonomi, 
organisation

UN3 - PSI (Ψ)
Produktframtagning,

samhällsbyggnad,
infrastrukturer, 

ekonomi, 
organisation

UN1 - FIMES (Φ)
fysikvetenskaper, 

informationsvetenskaper, 
tillämpad matematik,
matematisk statistik, 

elektro- o energivetenskap, 
systemvetenskaper

UN1 - FIMES (Φ)
fysikvetenskaper, 

informationsvetenskaper, 
tillämpad matematik,
matematisk statistik, 

elektro- o energivetenskap, 
systemvetenskaper

FF PIPI NN

KK

II
EE DD CC

HDHD

LL
WW BRBRRIRI

YTHYTH
VV M/TDM/TD

IDIDAA
HBHB

Utbildnings-
nämnder

Adm
inistrativ service

Adm
inistrativ service

Institutioner

Utbildnings-
program

HKHK

PrefektgruppPrefektgrupp

BioBio

UN4
Programansvar
för Ingenjörs-
utbildningen i
Helsingborg

UN4
Programansvar
för Ingenjörs-
utbildningen i
Helsingborg

NäringslivsrådNäringslivsråd
UtbildningsberedningUtbildningsberedning

SLTHSLTH

Rektor
Presidium

Rektor
Presidium

UN2 - KSI (ξ)
kemi, säkerhet, 

bio, miljö
(bio, miljö, risk, brand)

UN2 - KSI (ξ)
kemi, säkerhet, 

bio, miljö
(bio, miljö, risk, brand)

UN3 - PSI (Ψ)
Produktframtagning,

samhällsbyggnad,
infrastrukturer, 

ekonomi, 
organisation

UN3 - PSI (Ψ)
Produktframtagning,

samhällsbyggnad,
infrastrukturer, 

ekonomi, 
organisation

UN1 - FIMES (Φ)
fysikvetenskaper, 

informationsvetenskaper, 
tillämpad matematik,
matematisk statistik, 

elektro- o energivetenskap, 
systemvetenskaper

UN1 - FIMES (Φ)
fysikvetenskaper, 

informationsvetenskaper, 
tillämpad matematik,
matematisk statistik, 

elektro- o energivetenskap, 
systemvetenskaper

FF PIPI NN

KK

II
EE DD CC

HDHD

LL
WW BRBRRIRI

YTHYTH
VV M/TDM/TD

IDIDAA
HBHB

Utbildnings-
nämnder

Adm
inistrativ service

Adm
inistrativ service

Institutioner

Utbildnings-
program

HKHK

PrefektgruppPrefektgrupp

BioBio

UN4
Programansvar
för Ingenjörs-
utbildningen i
Helsingborg

UN4
Programansvar
för Ingenjörs-
utbildningen i
Helsingborg

 
 
 
Till varje nämnd knyts ett antal ämnesområden. I bilagorna redovisas förlag 
till struktur. Styrelsen delegerar till rektor att fatta beslut om ämnesfördelning 
på nämnder. 
 
Utbildningsnämndernas huvuduppgifter skall vara att: 

• fastställa utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och pro-
gramgemensamma avslutningar och besluta i de delar som inte fast-
ställts av SLTH. Programledningen utarbetar förslagen för de olika 
programmen. 

• fastställa kursplaner för de olika programmen på förslag från pro-
gramledningen. 

• fastställa underlag för fördelning av ekonomisk planeringsram i enlig-
het med de förutsättningar SLTH meddelat. 

• bevaka måluppfyllelse och kvaliteten i programmen och redovisa kva-
litetsarbetet i enlighet med SLTHs beslut. De olika programmen ska i 
detta arbete jämföras för att upptäcka svagheter och styrkor. Detta ar-
bete rapporteras i en årlig rapport till GUB. 

• ansvara för att målen för de olika programmen uppnås, som en natur-
lig del av kvalitetsarbetet. Programledningen skall göra en årsrapport 
som nämnden skall ta ställning till och som svarar på hur dessa mål 
uppnåtts. 

• föreslå inrättande och nedläggning av magisterprogram. Beslut tas i 
SLTH 

• utarbeta och genomföra åtgärder för god examination . 
• utarbeta och genomföra åtgärder för god studiesocial miljö. 
• föra en kontinuerlig dialog med institutioner och forskningsorganisa-

tionen. 
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• utarbeta och underhålla en strategisk plan för programmen och för sitt 
ämnesområde som stämmer med LTHs vision och verksamhetsidé. I 
denna strategi skall ingå ett samlat koncept för planeringen av nämn-
dens alla program och en analys av det samlade utbudet och dess 
struktur. En första version skall formuleras våren 2006. Eventuella 
förändringar av ansvarområden skall motiveras i strategin. 

• verka för att ämnesområden inom nämnden sprids över flera program, 
även sådana utanför nämnden, för att intressanta tvärvetenskapliga 
kombinationer skall uppkomma och korskopplingar möjliggöras.  

 
Grundutbildningsnämndernas sammansättning är normalt 
 

- lärare inkl ordförande (max 6st) 
- näringslivsföreträdare (2 st) 
- studenter (3 st) 

 
Grundutbildningsnämnderna utses av rektor efter förslag från prefektgruppen. 
Rektor utser ordförande i grundutbildningsnämnd. Programplanerare eller 
annan tjänsteman som utses av kanslichefen är föredragande i nämnden. 
 
 
Programledning 
Under varje UN sorterar flera program. Programledningen har att ansvara för 
utvecklingen av respektive utbildningsprogram. Den utgör ett beredande or-
gan för UN, som har att fatta beslut om utbildningsprogrammet. 
 
Programledningen är den som primärt skall presentera visionen för program-
met och har ansvar att försvara dess profil. 
 
Programledningen har främst en beredande funktion men kommer också att 
överta en del av de gamla UN uppgifterna. Programledningen skall arbeta i 
nära samverkan med berörda institutioner och i enlighet med de riktlinjer som 
grundutbildningsnämnden och grundutbildningsberedningen angivit. 
 
Speciellt skall programledningen: 

• utarbeta utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och pro-
gramgemensamma avslutningar och presentera denna för nämnden. 

• föreslå kursplaner för UN samt ge förslag till fördelning av program-
ram på kurser och programgemensamma ändamål. 

• föreslå fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de för-
utsättningar SLTH meddelat. Detta skall sedan fastställas i UN. 

• ansvara för att programmet kvalitetssäkras. 
• följa upp och analysera produktion och prestationer inom programmet 

samt uppfyllandet av programmålen. En årsrapport som värderar hur 
målen uppfylls skall lämnas till UN för övervägande. 

• besluta i principiella individärenden som gäller antagna inom pro-
grammen. 

• uppmuntra lärare och studenter för kvalitetshöjande åtgärder. 
• initiera och ta fram underlag till rekryteringsprojekt.  
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• samverka med övriga programledningar. 
 
Programledningen består av  
 

- programledare  
- biträdande programledare 
- lärare (1 st) 
- studenter (3 st) 
- programplanerare  
- studievägledare 

 
Programledare utses av rektor. Programledaren är ansvarig för programled-
ningsfunktionen. 
 
Små program kan mycket väl organiseras med en mindre omfattande beman-
ning. I vissa fall kan det t.o.m. vara möjligt att samordna programlednings-
funktionerna för två program till en enda. Arbetsformerna organiseras av 
resp. UN i ett inledningsskede. 
 
Programledaren skall 

• förankra beredningsarbetet bland institutioner, lärare och teknologer 
• representera programmet vid planering och genomförande av intro-

duktionsverksamheten med LTHs utbildningsservice, phøseri och 
TLTH. 

• besluta - på delegation - om studieplaner för 100/140-poängstudenter 
samt IE- och TM-studenter efter föredragning av tjänsteman. 

• besluta - på delegation - om tillgodoräknande, utbyte samt medräk-
nande av kurser från andra utbildningsprogram och högskolor samt 
upprättande av studieplaner för dessa studenter efter föredragning av 
tjänsteman. 

• besluta - på delegation - om prioriteringar av sökanden till olika utby-
tesprogram, samt tillgodoräknande av utlandsstudier efter föredrag-
ning av tjänsteman. 

• anmäla delegerade beslutsärenden till UN. 
• ansvara för övergripande studieinformation (inriktningsval etc). 
• vara programmets kontaktperson och företrädare.  
• nominera pristagare i samband med tävlingar, priser och stipendier as-

socierade till programmet. 
• hålla kontakt med andra program för att finna effektivitets- och sam-

ordningsvinster. 
 
Programledaren kan inrätta informella referensgrupper. 

  
Den administrativa processen i anslutning till nämnder och program hanteras 
av programservice som är en del av LTHs gemensamma administration 
(LTHs kansli). Programplaneraren, som ingår i programservice inom LTH 
gemensamt, har det administrativa ansvaret för programmet och är före-
dragande tjänsteman. Utbildningsnämnden ansvarar för programmet vilket 
bland annat innebär att utbildningsplanen för ett program skall fastställas av 
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den grundutbildningsnämnd till vilken programmet knutits. Då det centrala 
arbetet med utformning och uppföljning av programmet sker i programled-
ningen kommer studentinflytande av minst samma omfattning som hittills att 
garanteras. 
 
 
Näringslivsråd 
Näringslivsrådet etableras för att skapa ett forum för en samlad diskussion om 
framförallt LTHs grundutbildning. Mandatperioden är tre år och rådet sam-
mankallas ett par gånger per år av rektor. 
 
Förslag till sammansättning av och storlek på näringslivsrådet tas fram av 
prefektgruppen, som lämnar förslaget till presidiet för hantering innan rektors 
beslut. 
  
Vetenskapligt råd 
För samverkan med LUs centrala Scientific Advisory Board skall ett veten-
skapligt råd utses inom LTH. Rådet består av tre ledamöter som föreslås av 
forskningsberedningen för beslut av rektor. 
 
Forskningsportaler 
Forskningsportalerna bildas av forskargrupper efter initiativ från dessa. Av-
sikten med portalerna är att skapa mötesplatser och möjligheter att presentera 
viktiga forskningsområden för omvärlden. Portalerna är inte en del av den 
formella organisationen men kommer att vara viktiga organ för att förse led-
ningen med information om aktuella strategiska forskningsområden. 
 
Forskningsportaler 

• skapar plattformar som forskare föreslagit för forskning inom LTHs 
strategiska områden. 

• utgör en mötesplats för att utveckla forskningsprogram inom utvalda 
områden, utveckla och beskriva samarbetet mellan forskare och fors-
kargrupper inom portalen.  

• kan förändras, läggas ner eller utvecklas alltefter forskarnas bedöm-
ningar 

• kommer också att kunna vara bas för gemensamma forskningsme-
delsansökningar 

• är virtuella och nås genom framtagna webbsidor 
• som uppfyller strategiska krav införs på LTHs hemsida efter bered-

ning i forskningsberedningen och beslut av rektor  
• erkända forskningsportaler kan bidra med underlag för fakultetens ve-

tenskapliga ställningstaganden 
• ges möjlighet att lämna forskningsstrategiska underlag till forsknings-

beredningen inom respektive verksamhetsområde 
  
För varje forskningsportal utses en ”portalfigur”.  
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Administrativt stöd på institutionsnivå 
I den nya organisationen aktualiseras kraven på administrativt ansvariga per-
soner på institutionsnivå. För varje institution skall från den 1 januari 2006 
finnas administrativt ansvarig för ekonomi, personal respektive utbildnings-
administration. Ansvaret kan omfatta flera institutioner. 
 
Prefekten föreslår administrativt ansvariga. Beslut fattas av kanslichefen. 
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