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Rektors rapport – 8 okt 2010 
 
1. LTH allmänt (priser och utmärkelser) 
 

• 

• Studenter vid Technology Management prisas. 
Stora Property-priset, instiftat av ISS Facility Services, på totalt 100 000 kronor har 
delats ut för tre studentuppsatser. Förstapriset på 50 000 kronor gick till Louise 
Hammarberg och Christer Gerdin för deras studie ”Varför genomfös inte lönsamma 
energieffektiva investeringar?” skriven inom Masterprogrammet ”Technology 
Management”, som är ett samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och Lunds 
Ekonomihögskola. 
Andra- och tredjeprisen gick till KTH. 
 

LU racing: Lunds studentbil prisad för teknik. 
När den internationella racingtävlingen Formula Student gick av stapeln på den 
klassiska Silverstonebanan i England i somras var det ett Lundateam som tog silver 
med sin hybridskapelse. Det svenska gänget fick också pris för sin 
innovationsrikedom. 
 

• De hann bli rådsforskare. 
I höst beslutar Vetenskapsrådet för sista gången om anställning av så kallade 
rådsforskare. Anställning av sju nya rådsforskare beslutades i september. 
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap tog den 20 september beslut om 
att anställa sju framstående unga forskare bl.a. 
– Analytisk kemi för en hållbar utveckling: Charlotta Turner, Lunds universitet 
(KILU). 
– Optimering av antennsystem: Buon Kiong Lau, Lunds tekniska högskola (EIT) 
Tjänsten innebär tre års heltidsfinansiering, med möjlighet till förlängning i ytterligare 
tre år

• Kenneth M Persson har anställt som professor vid Teknisk Vattenresurslära (50 %)  
fr o m 1 juli 2010. 
 

 
 

• Hans-Uno Bengtsson stipendiet tilldelades Monica Almquist (Elektrisk mätteknik och 
Vattenhallen). 
 

• Byggindustrin har delat ut priser till bästa examensarbeten. I klassen 30 hp delades ett 
hederspris ut till Mikael Persson och Martin Rosenqvist, Lunds Tekniska Högskola, 
för deras arbete om frostsprängning i betongdammar. 
 

• 14 juni utdelades pris till bästa doktorsarbete vid LTH från Sparbankstiftelsen Färs 
och Frosta till Tekn dr Johan Axelsson, Fysiska institutionen, Atomfysik (medicinsk 
teknik) för avhandlingen ”Model-based approaches to diffuse optical imaging and 
dosimetry”. Prorektor Ulla Holst har handlagt ärendet och sakkunniga från Chalmers 
har gjort urvalet. 
 

• Sveriges Byggindustrier bjöd på avslutningsmiddag 4/6 för LTH´s alla nyexaminerade 
Byggingenjörer vid Campus Helsingborg. Samtidigt passade SBR (Svenska 
Byggingenjörers Riksförbund) på att kora de båda kursettorna med ett stipendium på 
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vardera 5000 kronor: Katrin Almquist och Salam Jassim.   
Innovationskontoret på LU får 14 milj som ett av åtta innovationskontor som 
tillsammans får 100 miljoner. 
 

• Examensarbetare inom området avfallshantering fick stipendier av SYSAV 
Andrii Butkovskyi, Institutionen för Kemiteknik, “Leachate Treatment at Filborna 
Landfill with Focus on Nitrogen Removal”, 16 000 kronor och 
Ylva Eriksson och David Holmström, Institutionen för Kemiteknik, ”Förbehandling av 
matavfall med skruvpress”, 15 000 kronor. 
 

• Studentmästerskapen i affärsanalys - Business Intelligence Marathon resulterade i att 
ett lag från Technology Management, LTH/EHL vann. Tävlingen arrangerades av 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillsammans med Systeam, Qliktech och 
Targit. Totalt deltog 55 studenter i 14 lag från fem universitet i tävlingen.  
Vinnarna får 25 000 kronor. 
 
Arkitektstudent från LTH fick möbelprispris. 
Varje år arrangerar Sydform en möbeldesigntävling för blivande formgivare i 
Blekinge, Skåne och Själland. Sydform är en jurybedömd möbeldesignutställning som 
är öppen för ännu inte etablerade formgivare. De flesta deltagarna är studenter inom 
olika designutbildningar i Sverige och Danmark. Nils-Erik Fransson och Nina Bruun 
fick priser för sina stolar. 
 

• Formula Student 
Swedish Motorsport Industry presenterar bidragen inom Formula Student (LU/LTH, 
CTH, KTH och KU) 4 juni vid STCC i Göteborg. 
Ett unikt tillfälle att träffa framtidens spetskompetens inom svensk ingenjörskonst och 
se och uppleva ingenjörsstudenters innovationsrikedom. 
 
 

2. Besök och möten 
 
• Möte med näringslivsråd och näringslivsrepresentanter från Helsingborgs kommun. 
• Deltagande i styrelsemöten: IMIT, Skånes Livsmedelsakademi, Ideon Agrofood, 

Lundamark, Venture Cup, Mobile Heights, Samarbetsråd IKEA Schtichtin. 
• Examenshögtid 3/6 Per Persson, högtidstalare. 
• Styrgrupp för projekt Drug Delivery inom Medicon Valley Alliance. 
• Möte med Livsmedelskollegiet. 
• Rektorskonferens NORDTEK i Aalborg. 

Rektorskonferens för de tekniska universiteten i Europa i Trondheim (tema: 
innovation och IP).   

• Avtackning av TLTHs avgående styrelse. 
• Möte med PiePs styrelse. 
• Möte med Lernia. 
• Möten angående AstraZeneca. 
• Forskningsminister Tobias Krantz beökte BMC, LiL (Läkemedel i Lund) och 

Vattenhallen 6 sept. 
• Carl Bildt besöker nanometerkonsortiet 13 sept. 
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3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 
 
• Autonomiprojektet Autonomins former; styrning, organisation och framtid. 

 
Strategiska utgångspunkter/visioner: 
– gränsöverskridande. 
– ledarskap och medarbetarskap. 
– attraktiv arbetsplats. 
– effektivisering så att gemensamma kostnader minskar. 
 
Delprojekt: 
Anställningsformer (IRH; Anders Axelsson och Sonja Meiby deltar). 
Studentinflytande. 
Utbildning och kvalitetsfrågor (EÅ). 
9/10:e området (SS). 
Gränsöverskridande forskning (SS). 
Effektivisering/minskning av kostnader (MG PG Nilsson deltar). 
 
Vid de diskussioner som hittills förekommit i dekanråd och i andra sammanhang börjar en 
struktur synas formulerad nedan. 
 
Organisation: 
– Dekaner bör ha ett något längre förordnande än 3 år med deltidavstämning. 
– Inga förändringar av indelning i områden/fakulteter om det inte framförs av fakulteterna 
själva. Däremot kan man tänka sig att det finns ett 9:e område som innehåller 
verksamheter under uppbyggnad (Circle, LUXUS, AFC, etc) med ett uttalat syfte att dessa 
på sikt skall inlemmas med de ordinarie fakulteterna. Det 10:e området består av 
Historiska museet, Botan, Skissernas museum. 
  
Anställningsordning: 
– Befordring av professorer blir kvar men det blir inte en rättighet utan en möjlighet, som 
beror av institutionens och fakultetens formulerade strategi för forskningens och 
utbildningens utveckling. Utvecklingssamtal blir viktiga för att formulera individers 
karriärväg. 
 
Bitr professor införs som en ny lärartjänst. (Jfr Chalmers som kan sägas ha behållit 
”stolsprofessorer” med befordrade professorer som biträdande professorer vilket skapar ett 
incitament även för befordrade professorer att meritera sig). 
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Man kan bli kallad till en professur då utlysning inte behöver ske utan endast en 
sakkunniggranskning av professorskompetensen. 
 
Det har höjts många röster för att bibehålla biträdande lektor. En tenure track-utveckling 
skulle i så fall kunna vara postdoc – bitr. lektor – lektor – bitr. prof – prof. 
 
Adjunktsanställning blir sannolikt kvar eftersom en del utbildningar har stort behov av 
denna typ av anställning. 
 
• LU har 2 miljarder i oförbrukade forskningsmedel. 

 
• Riksrevisionsverket har besökt Lunds universitet (spec N-fak och HT-området) för att 

undersöka bakgrunden till LUs stora myndighetskapital och fonderade medel. Man var 
mest intresserad av periodiserade forskningsbidrag. 
 

• Utlysning och anställning av biträdande lektorer. 
LTH kompletterar de tre som fördelats genom LU med ytterligare tre. 
 

• Postdoc. 
LTH utlyser ytterligare postdocanställningar för tillsättning under hösten 2010 för att 
skapa fler möjligheter för yngre forskare. 
 

• Doktorandfinansiering 
Kartläggningen har visat att det finna ett fåtel utländska studenter med otillräckliga 
stipendier. Individuella lösningar håller på att göras för dessa studenter. Samtidigt har 
stipendiernas storlek ökats för vissa typer av stipendier. LU arbetar med fråga centralt 
och nationellt. 
 

4. Infrastruktur 
 

• Max IV klar att byggas. 
Det är nu klart att det är Peab och Wihlborgs som kommer att stå för uppförandet av 
MAX IV, en forskningsanläggning i världsklass som kommer att möjliggöra framsteg 
inom ett flertal forskningsområden och ge Lund en central roll i Europas infrastruktur 
för forskning. Första spadtaget tas i november. 
 

• Utställning av A1 och A2:s alster på campusområdet fram till 20 sept (konstverk av 5 
mil snören). 
 

• Röstlokal för förtidsröstning i Hollywood. 
 

•  Lokal och hemvist för nya programmet Medicin och Teknik sannolikt i E-huset. 
 

• Kemiteknik och biotekniksektionen firar 45-årsjubileum. 
 

• Projektet för att förbättra studiemiljöer pågår. Arkitekt Mats White har presenterat ett 
förslag med E-huset som pilotprojekt. 
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5. Grundutbildning 
 

• IKEAs Schtichting-stiftelse, som handhar donationen till Industridesign vid LTH, 
utvärderar utbildningen eftersom donationsöverenskommelsen upphör 2013. 
Utvärderingen sköts av stiftelsen och man har valt pref em Lars Lallerstedt (f.d. 
Konstfack) som utvärderare. Han har gjort ett första besök och var mycket nöjd med 
det hann såg och med dem han träffade. 
 

• Lernia College startar Lunds tekniska gymnasium på Warholms väg 3 (Vid Finn In). 
Invigning 19 okt. Samarbete planeras. 
 

• TFHS – besked har kommit från departementet. Ekonomin är garanterad till och med 
2014 vilket gör att antagning kan ske i höst i vanlig omfattning. 
 

• Järnvägskolan i Ängelholm kommer också att förändras eftersom huvudmannen vill 
omorganisera verksamheten. 
 

• Diplomingenjörer samordnas med Master i Tyskland? 
De stora teniks universiteten vill återinföra diplomingenjören som en examen 
likvärdig med en Master. Det har redan gjorts i Österrike. Utbildningsministern i 
Tyskland är positiv. Kan vi se paralleller med Master och civilingenjör? 

• Antagning – några slutsatser 
HT2009 2: 1854 antagna 
HT2010 2: 1824 antagna 
Att notera: 
– 

• Prediktion av antalet HST gjordes 28/6 genom en jämförelse med 2009. Denna visar 
att vi kommer att producera 300 HST mer än 2009. Speciellt stora ökningar på E/D 
SOC samt på V-programmen. 
 

Förvånansvärt god överensstämmelse med förra årets antagning. 
– Hing Hbg ökar med 17 % från 179 till 211 antagna.  
– Stort tapp från urval 2 till Reg2010 2 för Bioteknik, Väg och Vatten. 
– Riskhantering från 43 till 22. 
– Färre kvinnor på flera program. Varför? 
– Arkprogrammet skall bara ha 72 nominella platser (studieplatser dimensionerat för 
4*18). 
 

• Uppdaterad högskoleförordning. 
 

• Överfulla universitet och högskolor i höst. 
Universiteten och högskolorna kommer inte att ha några problem med att fylla sina 
platser i höst. De räknar med en mycket stor studentvolym under året och nästan alla 
högskolor kommer att förbruka sina anslag. Det visar en ny analys från 
Högskoleverket. 
 

• Chalmers ansöker till HSV om att få examensrätt för att utbilda lärare i kemi, data, 
fysik, matematik och teknik. 
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• Teknologer drabbas av CSN-krav trots att de klarat alla schemalagda kurser. 
Krantz vill se flexibelt CSN. Debattartikel i DN angående CSN inskickad från KTH, 
CTH, LTH och LiTH (rektorer och studentkårordförande). Många teknologer har 
drabbats av krav på återbetalning trots att de klarat allt som är schemalagt under 
terminerna. 
 

• Nya utbildningar. 
Civ.ing. utbildning Medicin och teknik Leif Sörnmo arbetar med denna. 
Masterutbildning ”Project management” förlagd till Helsingborg – 
valideringsunderlag tas fram av Bengt Holmberg. 
Masterprogram energieffektivt byggande förlagd till Helsingborg - Maria Wall tar 
fram valideringsunderlag. 
 

• Kårobligatoriet. 
TLTH har klarat Kårobligatoriets avskaffande mycket bra. Cirka 85 % av studenterna 
är anslutna (Malmö högskola har cirka 5 % anslutna). 
 

 
 

6. Forskning/FoU - Forskningsinitiativ 
 

• EIT ICTLabs – LTH utgör en affilierad partner till KTH (Per Ola Börjesson, EIT, är 
LTHs företrädare). 
 

• Create Health (Carl Borrebaeck) har fått ett sort Vinnova-anslag. 
 

• Innovationskontoret på LU får 14 milj som ett av åtta innovationskontor som 
tillsammans får 100 miljoner. 
 

• Region Skåne satsar 75 milj på forskning speciellt inom medicin. 
 

• Möte med LTH Scientific Advisory Board  planeras i oktober 2010. 
 

• Vinforum stärker svensk vinforskning. 
Ett samarbete mellan föreningen svenska Vinodlare, Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Alnarp och Balsgård, Lunds Tekniska Högskola i Lund och Helsingborg, Hällåkra 
vingård, Krinova Science Park, Synovate och Högskolan Kristianstad (kontakt 
Christina Sköldebrand). 
 

• Besluten i Tvärlivs, det tvärvetenskapliga programmet för livsmedelsforskning på 
Formas och Vinnova, har nu kommit. Till insitutionen för livsmedelsteknik var utfallet 
bra. Dessutom fortsätter de nationella satsningarna på en forskarskola och 
samarbetesorganet Food Science Sweden. 
 
 
 
 

7.  Internationalisering 
(Info: Per W och Chrsitina G) 

• Stöd för doktorandmobilitet. 
Det är vanligt att doktorander – och önskvärt – att doktorander till viss del bedriver 
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sina forskarstudier vid ett annat universitet. Det har också blivit allt vanligare att 
institutionerna vill bedriva gemensam forskarutbildning med främst utländska 
partners. För att underlätta för institutionerna har vi tagit fram information och ett 
standardavtal för dubbla examina. Detta syftar inte minst till att klargöra doktorandens 
rättigheter. 
 

• Dubbelexamensavtalen med Keio University och Kyushu University, Japan. 
LTH har under våren tecknat avtal om dubbla examina på med två av Japans absolut 
främsta universitet. Vi har glädjande nog redan de första studenterna på plats, en från 
Keio inom Nanovetenskap och en från Kyushu inom Vattenresurshantering. Det finns 
tre skäl till att dessa avtal är viktiga: 
– De ger LTH:s studenter en unik möjlighet att fullt ut integreras i ett Japanskt 
universitet. 
– De är viktiga som benchmarking av LTH:s utbildningar. 
– De stärker forskningssamverkan inom två av LTHs styrkeområden. 
 

• Införande av studieavgifter. 
Från HT2011 införs studieavgifter för medborgare utanför EU/EES/Schweiz. Initialt 
räknar vi med antalet registrerade på LTH:s internationellt inriktade 
masterutbildningar kommer minska mycket kraftigt från dagens nivå på 170 
nyregistrerade per år. Studieavgifterna för LTH ligger i nivå med KTH och har satts 
till: 
– Teknik: €15 000 per år, €250 per högskolepoäng. 
– Arkitektur och design: €21 000 per år, €350 per högskolepoäng. 
Ansvarsfördelningen mellan den centrala nivån och områdesnivån är tydlig. Bland 
annat ska alla externa rekryteringsåtgärder drivas centralt, men områdena ansvarar för 
programinformationen. Inom LTH är det ett stort arbete att ”slimma” 
utbildningsplanerna så att studenterna på ett schemamässigt tillgodosett kan ta examen 
genom att läsa exakt 120 högskolepoäng. 
 

• Studentmobilitetsprojektet inom Lunds universitet snart klart. 
Inom Lunds universitet har man tillsatt en projektgrupp som ska se på hanteringen av 
inresande studenter, utresande studenter samt hanteringen av bilaterala utbytesavtal. 
För LTH är det naturligt att hävda att all hantering av studentmobilitet ska 
decentraliseras till områdesnivå. Detta är inget självändamål, utan beror på att vi anser 
att områdena (t ex LTH) är bäst lämpade att fånga upp studenternas, programmens och 
institutionernas behov. 
 

• T6 – utlandsstudier i årskurs 3 på civilingenjörsutbildningarna. 
Från VT2011 kan studenter på Bioteknik, Industriell ekonomi och Väg- och 
vattenbyggnad byta en obligatorisk termin i årskurs 3 (termin 6) mot motsvarande vid 
University of Connecticut. Vi tror att intresset bland studenterna är stort. Till 
2011/2012 siktar vi på att skapa motsvarande möjlighet för Nanovetenskap 
(förhoppningsvis vid LaTrobe, Melbourne), Maskinteknik (förhoppningsvis vid TU 
Eindhoven) samt Kemiteknik, Ekosystemteknik och Datateknik (förhoppningsvis vid 
University of Waterloo, Kanada). 
 

• Studentutbyte med Latinamerika växer. 
Innevarande läsår ökar utbytet inom Maghalães, vårt nätverk med 16 europeiska och 
15 latinamerikanska tekniska universitet. Nytt är att vår partner i Buenos Aires, ITBA, 
skickar studenter till LTH, mycket tack vare det goda intryck som våra egna studenter 
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gjort på ITBA. Nätverket innefattar många universitet där LTH:s forskare har 
samarbete och kommer på sikt bli viktigt för både doktorandutbyte och som 
”skyltfönster” för rekrytering av betalande studenter. 
LTH har under de närmaste två åren posten som vicepresident i nätverket. 
 

• Internationella nätverk. 
Resor i samband med möten för internationella nätverk bl.a. EIAE Nantes Annual Conference 
(Christina Grossman, Per Warfvinge). 
 
NORDTEK, årlig rektorskonferns för de tekniska högskolorna i Norden i Aalborg (Anders 
Axelsson). 
 
Rektorskonferens för europeiska tekniska högskolor i Trondheim (Anders Axelsson). 
 
LTH har ansökt om medlemskap i forskningscentret JORCEP (fotonik) som drivs av Xeniang 
och KTH tillsammans i Huangzhou. Avtal skall tecknas i oktober. 
 
 
 

8. Information/Rekrytering/Externa kontakter 
 

• QS World University Ranking List har publicerats. UU på plats 62 och LU på 
plats 72 ligger främst av de svenska universiteten. 
 

• Ubildningarna som ger högst lön: 
Business and Economics, Handelshögskolan, Stockholm.  
Industrial Managment, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  
Industriell Ekonomi, Lunds tekniska högskola, Lund.  
Masterprogrammet Elkraftteknik, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  
Civilingenjör i Elektroteknik, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  
Datateknikprogrammet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  
Software Engineering of Distributed Systems, Kungliga tekniska högskolan, 
Stockholm.  
Maskinteknik – innovation och design, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  
Maskinteknik, Lunds tekniska högskola, Lund.  
Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet, Linköping.  
Källa: www.hogskolekvalitet.se, Högskolekkvalitet är en del av Svenskt Näringsliv. 
 

• Times Higher Education – ranking: 
43 KI 
89 LU 
102  Helsingfors 
122 DTU 
129 SU 
147 UU 
 

• LTH:s SAB besöker LTH 26-27 okt samt 12 okt (Ulla H ansvarig). 
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• LTHs julkalender 2010 planeras med ett bredare angreppssätt. 
 

• LUs ledning gör områdesbesök på LTH. 
 

• Vattenhallen – speciella projekt vid Teknikens dag och Kulturnatten. 
 

• Ingenjörer på TV. 
Till hösten startar ett program i TV 4 om civilingenjörer – tyvärr verkar det som om 
ingen f.d. LTH student medverkar. 
 

• Ranking – Jiao-Tong universitetet i Shanghai (KI, UU, SU bland de 100 främsta; LU 
på 100-150 plats). 
Nu är årets så kallade Shanghairanking klar. Det är Jiao Tong-universitetet i Shanghai 
som årligen listar de 500 främsta universiteten i världen Lunds universitet hamnar 
tillsammans med 50 andra universitet på plats 101-151 (samma placering som förra 
året). De svenska universitet som hamnat på 100-i topp listan är Karolinska Institutet 
(plats 42), Uppsala (plats 66) och Stockholm (plats 79). Åtta av tio-i-topp-
placeringarna innehas av amerikanska universitet. Överst på listan finns Harvard, 
Berkeley, Stanford och Massachusetts Institute of Techonology (MIT). På femte plats 
finns ett icke-amerikanskt universitet och det är engelska Cambridge. 
Cirka 12 000 lärosäten i världen rankas och de 500 främsta tas med på Shanghailistan.  
Rankningen baseras främst på forskningskriterier som antalet Nobelpris och 
Fieldsmedaljer, citeringar i vetenskapliga tidskrifter samt publiceringar i Nature och 
Science. Listan, Academic ranking of World Universities ARWU, kan läsas på 
ARWU:s webbplats, http://www.arwu.org. 
 

• Unik app för Iphone och LTHs nya studenter. 
 

• Jubileum. 
 – information har intensifierats för att engagera fler. Hemsida har skapats. 
 – alumnidatabas bör användas programvis för att stötta Homecoming day. 
 
 

 
 

• Teknikåttan vanns av Björnekullaskolan från Åstorp. 
 

http://www.arwu.org/�
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• Region Skåne ger miljöbidrag till Havsresan i Malmö organiserad av Kjell Andersson 
et al, LTH. 
 

• Pål Börjessons presentation av biodrivmedel på LUs ambassad i Stockholm fick stort 
genomslag i pressen. 
 
 

Några externa nyheter som berör LTH 
 
• Arbete med Astra Zenecas avveckling i Lund leds av Allan Larsson och förhandlar 

för regionens räkning (Region Skåne, LU, MaH, Lunds kommun, Malmö kommun, 
Ideon). LTHs representanter är Anders Axelsson, Olov Sterner och Sonja Meiby. 
Samlingsnamn: Ideon Life Science Village som kommer att vara en del av Ideon. Här 
planeras följande verksamheter: 
– Centrum för cancerforskning. 
– Life-Science företag (nya och de som flyttar från Ideons nuvarande anläggning där 
det skapas expansionsmöjlighet för ICT och Cleantech). 
– Expansion av nuvarande bioinkubator. 
– Möjlighet för bostäder för forskare och studenter på outnyttjad mark. 
– Institut för Life Science Forsight diskuteras. 
 
Allt bygger på en uthållig finansiering som skall skapas genom köp och försäljning av 
fatighet inklusive all utrustning. Försäljning skall ske till Ideons fastighetsbolag. 
Beslut av AstraZeneca i oktober vilken part man vill fortsätta förhandla med. Avslut i 
december.2010. 
 

• Lundamark AB (LUAB, Lunds kommun, Region Skåne). 
Kommer att ta hand om exploateringen av marken mellan MaxIV och ESS: Life 
Science Center där det kommer att finnas ett besökscentrum, Science Centre? 
Forskarbostäder, etc. 
 

• Gunilla Jönson blir ny vice ordf för Chalmers. 
 

• Universitetskansler Anders Flodström avgår från HSV pga oenigheten med 
utbildningsdepartementets syn på högskolans kvalitetssystem. 
 

• Lars Haikola har utsetts till universitetskansler. 
  

• Jonas Abrahamsson blir ny VD för E.ON Norden efter Håkan Buske. Abrahamsson är  
ekonom utbildad vid LU. 
 

• Ideon Gateway. 
Nu får Lund ett nytt landmärke när Ideon Gateway klättrar uppåt med 75 metyer mot 
himlen. Byggnaden blir ett kombinerat kontor och hotell och entreprenaden går till 
Skanska för en summa på 250 miljoner kronor. 
Ideon Gateway omfattar 22 000 kvadratmeterm fördelat på 19 våningar. Uulas 
arkitekter ritar byggnaden och klär den med en glasfasad som skiftar i färg beroende 
på vilken vinkel man tittar från. Byggstarten är planerad till fjärde kvartalet i år och 
Ideon Gateway beräknas vara färdigställt i juli 2012. 
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9. LU – allmänt 
 

• Riktlinjer vid förfrågningar om forskarutbildning vid LU – Förslag till LU-beslut. 
• Direktiv till utredning om ny modell för fördelning av fakultetsmedel. 
• Rektors utkast till indragning av myndighetskapital diskuteras. 
• Margot Wallström tillträder som ny ordförande för Lunds universitet 2012. 

Övertalningsförsök att få Allan Larsson att fortsätta även 2011 pågår. 
• Campus Helsingborg satsar på modevetenskap. 

Campus ska etablera modevetenskap som nytt ämne i Helsingborg. Om ett år startar 
den första kursen. Förhoppningen är att om två år kunna starta ett kandidatprogram i 
mode. 

• Generella principer för medfinansiering av forskning vid LU. 
• LU har slutit avtal med försvarsmakten om samarbete förande viss utbildning. 

Områden av intresse är följande: 
Säker och Rationell Informationshantering. Det berör datateknik, data- och 
systemvetenskap, informatik, informationshantering överhuvudtaget, multimedia, 
datalogi, infotmations/IT/datasäkerhet, Business Inteligence (BI). 

• Skåne får idrottsakademi. 
Lärosätena i Skåne och Blekinge satsar på idrottsvetenskap. Tillsammans med 
idrottsrörelsen och Region Skåne ska satsningen, som fått arbetsnamnet Skånes 
Idrottsakademi, utvecklas till en av Europas ledande på området. Idrottsvetenskap blir 
då ett av två områden där högskolor och universitet i Skåne och Blekinge samarbetar. 
Det andra området är teknikutbildningar. Samarbetet sker inom ramen för 
samarbetsorganisationen Lärosäten Syd, som består av Blekinge Tekniska Högskola, 
Högskolan Kristianstad, Lunds Universitet, Malmö Högskola samt SLU Alnarp. 

• Fördelning av strategimedel för att arbeta med att utveckla utbildning och forskning 
som länkar mot ESS och MaxIV (800 kkr per fakultet för LTH, Mfak och Nfak). Sven 
Lidin är LTH-ansvarig för detta. 

• PUPA: Genomförande av projektet personlig utveckling & professionella 
arbetsvillkor; personalpolitiskt program för Lunds universitet. 

• Öresundsuniversitetet ifrågasätts av både Danmark och Sverige. Det danska IT-
universitetet har redan begärt utträde. Per Eriksson, styrelseordförande för 
Øresundsuniversitetet, menar att den genomlysning av organisationen som nu inleds 
antagligen kommer sluta i att Øresundsuniversitet och Øresund Science Region skiljs 
åt. 
Sydsvenskt centrum för växtforskning startar i samarbete mellan Lunds universitet, 
SLU och Region Skåne (Leif Bulow ärLTHs representant). 

• Training Regions – ett centrum för risk- och säkerhet bilda av Region Skåne, Lunds 
universitet samt ett antal företag. Mobile Heights står som organisationsmodell med 
skillnaden att det ännu inte finns några medel från forskningsråd. Kurt Petersen är LUs 
representant. 
Packbridge – en satsning på förpackningsteknik i ett samarbete mellan Region Skåne, 
företag och Lunds universitet (Gunilla Jönson sitter i styrelsen). 
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• Arbete med Astra Zenecas avveckling i Lund leds av Allan Larsson och förhandlar 
för regionens räkning (Region Skåne, LU, MaH, Lunds kommun, Malmö kommun, 
Ideon). 
Samlingsnamn: Ideon Life Science Valley, som kommer att vara en del av Ideon. Här 
planeras följande verksamheter: 
Centrum för cancerforskning. 
Life-Science företag (nya och de som flyttar från Ideons nuvarande anläggning där det 
skapas expansionsmöjlighet för ICT och Cleantech). 
Expansion av nuvarande bioinkubator. 
Möjlighet för bostäder för forskare och studenter på outnyttjad mark. 
Institut gör Life Science Forsight diskuteras. 
Allt bygger på en uthållig finansiering som skall skapas genom köp och försäljning av 
fatighet inklusive all utrustning. 

• Studieavgifterna har tagits fram inför höstterminen 2011. Då ska studenter utanför 
EES och Schweiz (tredjelandsmedborgare) börja betala avgifter för studier vid 
svenska högskolor. 
Avgifterna varierar men de flesta utbildningar ligger på mellan 90 000 och 140 000 
kronor per läsår. På den konstnärliga fakulteten kostar utbildningarna mellan 190 000 
och 400 000 och dyrast är trafikflygarutbildningen som kostar dryga miljonen för ett 
läsår. 

• Experts for hire. 
Till hösten går det att hyra en egen forskare från Lunds universitet. Då ger sig 
nämligen universitetet in i konsultbranschen. Det behövs någon som säljer all kunskap 
som finns här, säger projektledaren Sven-Thore Holm. Projektet Experts for Hire 
presenterades på Almedalsveckan i Visby. Tanken är att bygga upp en 
administrations- och säljfunktion på universitetet för att kunna hyra ut forskare till 
företag och andra i behov av konsulttjänster. – Projektet kan beskrivas som en 
gigantisk konsultapparat. Här finns tusentals personer som besitter kunskap om det 
mesta, säger Sven-Thore Holm. 
 

11. Rektor LTH beslut  
 
Endast några av de viktigare besluten nämns. I övrigt hänvisas till speciell förteckning. 

• Ledningsfunktioner för Arkitektskola. 
• Anhållan om inrättande av civilingenjörsutbildning i medicin och teknik med start ht 

2011. 
• Betygsombudsmän vid LTH. 
• The Ingvar Kamprad Scholarship 2010. 
• Behörighet, urval och rangordning till utbytesstudier vid LTH. 
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Strategiarbete. 
Hemsida skall samla in synpunkter. 
Besök på institutioner (hittills EIT, Livsmedelsteknik, Teknik och samhälle, 
Energivetenskaper, Teknisk ekonomi och logistik, Arkitektur, Designvetenskaper och 
Datavetenskap). 
Workshop: Kommunikationsstrategi 18 augusti. 
Fo/FoU-strategi med FN, FoB och presidium 1 sept. 
Workshop för diskussion av utbildningen speciellt den framtida utbildningsstrukturen med 
programledare och utbildningsnämndsordförande 21 sept. 
 

Underlag vid institutionsbesök och strategimöten: 
Strategisk plan 2012-2016 – pågående arbete -frågeställningar 
 
Pågående arbete 
 

1. Analysfas. 
(Disk. och möten: SLTH; Ledn.grp; SLTH; Ledn.grp; Prefekter; Bodil Ryderheim 
projektsekreterare; Institutionsbesök; Hemsida för input skall startas).   

2. Identifiering av viktiga frågeställningar som kräver strategiska ställningstaganden 
(Nyckeltal; kvantitativa mål; fördelning av fakultetsmedel; FoU; Utbildningsstruktur – 
Bearbetas av UN, FN och institutioner). 

3. Formulering av strategisk plan och strategiska mål. 

 
Tidplan 
 

• Våren 2010:  Start ledningsgruppsdiskussion. 
  Förankring SLTH. 
  Start analysfas. 
  Prefekter – förankring och analys. 
  Nämnder – förankring och analys. 
   Institutionsbesök. 

• Hösten 2010 Insamling av analysdata. 
   Formulering. 

• Dec 2010 Avrapportering SLTH. 

• Höst 201- Våren 2011 
   Besök institutioner. 
   Förankring – konkretisering. 
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• Sept/Okt 2011 Principbeslut SLTH. 
  50-årskalas. 
 

• Dec 2011 Beslut SLTH. 

 
 
Vad betyder en strategisk plan för verksamheten? 
 
Eftersom LTH är en del av Lunds universitet lägger LU:s strategiska plan grunden för vår 
verksamhet. Den planen formuleras i följande fyra punkter: 
 
LU:s strategiska plan 

1. Kvalitetssäkring. 
2. Gränsöverskridande verksamhet. 
3. Internationalisering. 
4. Ledarskap – lärarskap – medarbetarskap.  

 
Dessa har vi brutit ned på LTH-nivå och har utvecklat mycket verksamhet efter dessa linjer, 
t.ex.: 
  

1. Kvalitetssystem som gör att SLTH kan granska och godkänna uppnådd kvalitet (CEQ, 
utbildningsorganisation, självvärderande årsrapporter, enkäter etc.). 

2. Några av våra främsta forskningsområden har uppstått i gränslandet mellan olika 
discipliner och områden. 

3. Mycket framgångsrikt internationellt arbete med många aktiva nätverk både inom GU 
och inom FoU/Fo. 

4. Satsning på ledarutveckling, pedagogisk utveckling av lärare och deras undervisning. 
 

För oss som har ledningsansvar betyder det mycket att ha en bas att förlita sig på när 
prioriteringar måste göras. Om denna bas dessutom är förankrad i organisationen skapar det 
trygghet både för ledning och för organisation. 
 
 
LTH:s strategiska plan 
 
Vi bör ju ha en överordnad syn på vårt samhällsuppdrag och vår roll i relation till våra 
huvuduppgifter utbildning och forskning. Här bör vi också ta upp den s.k. ”tredje uppgiften”.  
De tekniska högskolornas roll i innovationsprocessen bör också täckas in. 
 
För att den strategiska planen skall utgöra ”kronan på verket” i vårt kvalitetssystem måste vi 
ha kvantitativa mål. Dessa skall vara realistiska och skall utgöra uppnåbara mål. I vår 
handlingsplan skall vi kunna följa vår utveckling mha av viktiga nyckeltal, som är väsentliga i 
samband med ranking, värdering av Högskoleverket, värdering av vår forskning, etc. Denna 
typ av benchmarking är kanske mer viktig för att följa en utveckling än att titta på de 
absolutvärden som nyckeltalen förmedlar. 
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Förutsättningar för arbetet 
 
Genom att vi startar så tidigt med att diskutera strategier för LTH:s utveckling kan vi tillämpa 
ett ”bottom-up”-förfarande. Målet är att utnyttja den befintliga organisationen för diskussioner 
i så stor utsträckning som möjligt. För vissa saker kommer det att krävas tillfälliga 
arbetsgrupper eller utredare för att ta fram underlag. 
 

• Rektor och prorektor besöker nu alla institutioner för att initiera diskussioner och 
inhämta synpunkter. 

• Bodil Ryderheim är projektkoordinator. 
• En hemsida kommer att upprättas material kan presenteras och diskuteras. 

 
 
Exempel på frågor som är av intresse för LTH:s strategiska plan 
 
Relation LTH-LU: 
LTH har stora fördelar av att vara en del av Lunds universitet. 
I internationella sammanhang marknadsför vi oss som Lunds universitet. 
I nationella sammanhang marknadsför vi oss som LTH. 
Bra eller dåligt? Alternativ? 
 
Utbildningsstruktur: Bologna 
Vi har valt att bibehålla civilingenjör, ingenjör, brandingenjör, arkitekt som sammanhållna 
yrkesutbildningar. För industridesign har vi anpassat oss till en Bolognamodell med 
kandidatexamen varefter man ansöker till en 2-årig Masterutbildning. 
Skall vi införa 3+2-systemet för alla program och enbart utbilda kandidater, Master och 
högskoleingenjörer? 
Alternativ? 
 
Utbildningsstruktur: Teknik för andra än ingenjörer? 
Kan vi tänka oss att utbilda andra grupper än ingenjörer? Finns det ett behov av 
teknikkunskaper för andra kategorier än de som gått naturvetenskaplig/teknisk utbildning på 
gymnasiet? Om vi skall vara gränsöverskridande är det nära till hands att diskutera 
teknik/juridik eller teknik/ekonom eller… Fler? 
Om några år börjar den kraftiga demografisk nedgången vilket gör att vi har ”all time low” 
när det gäller 19-åringar som skall söka till högskoleutbildning. Kan vi bredda vårt uppdrag? 
 
Uppdragsutbildning/Kompetensförstärkning i näringslivet. 
LTH ligger efter de gamla anrika tekniska högskolorna när det gäller dessa frågor. Det är en 
del av vårt samhällsuppdrag. Är det viktigt i förhållande till annat? Hur skall vi prioritera? 
 
Fördelning av fakultetsmedel. 
Trots att dessa är mycket begränsade i omfattning så styr fördelningsbasen ändå verksamheten 
till viss del. Det finns olika möjligheter till fördelningsbaser: 
Några grundfrågor är: Är utbildning och forskning lika viktiga vid denna fördelning? 
Antal disputerade doktorander? 
Hur skall vi premiera att institutionerna lever upp till vårt mål att skapa finansiella 
förutsättningar så att de forskarstuderande kan ha doktorandanställningar? 
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Antal professorer/docenter/lärare? 
Bibliometri d.v.s. antal publikationer och citeringar? 
 
Administrativt stöd 
Avgörande för vår framgång är att vi har ett professionellt administrativt stöd. Tyvärr har det 
nya finansieringsbidragssystemet kommit att fokusera på storleken av de indirekta 
kostnaderna utan att diskutera innehållet. Det är mycket olyckligt när man får en ”vi och 
dom”-attityd. Det förekommer mer eller mindre i de flesta stora organisationer men inte desto 
mindre måste detta diskuteras. 
Hela vårt system på nationell och internationell nivå kräver mycket kunskap om detaljer i 
regelverk, ansökningsförfaranden, kvalitetssäkring etc. Vår konkurrenskraft ligger i 
professionalism och det gäller i mycket hög utsträckning det administrativa stödet. 
Hur skapar vi en medvetenhet om att ”cykeln måste ha två hjul för att kunna användas”? 
Hur skapar vi drivkrafter för bra service till en rimlig kostnad? 
Hur kan vi förbättra stödet till forskarutbildningen så att det kommer upp i samma nivå som 
stödet till grundutbildningen? (Av vår omsättning på cirka 1.5 mdr går 500 milj till GU medan 
resten är forskning och forskarutbildning).  
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2010-09-30 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende 
2010-05-24 LTH 2010/393 The Ingvar Kamprad Scholarship 2010,  

L Lindegren 
 LTH 2010/411 Antagningstal till utbildningar vid LTH 

hösten 2010, C Hedberg 
 LTH 2009/681 Behörighet, urval och rangordning till 

utbytesstudier vid LTH, C Grossmann 
2010-05-31 LTH 2010/397 Förteckning över examensbenämningar vid 

LTH för utfärdande av examina enligt nya 
bestämmelser, C Hedberg 

2010-06-07 LTH 2010/346 Fastställande av kursplanemallar, C Hedberg 

2010-06-14 LTH 2010/490 Ledningsfunktioner för Arkitektskolan vid 
Lunds Tekniska Högskola – Lunds 
universitet, PG Nilsson 

2010-06-21 LTH 2009/886 Anhållan om inrättande av 
civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 
med start ht 2011, C Hedberg 

2010-08-16 LTH 2010/xxx Flytt av AFO025 Presentationsteknik och 
portfölj, 3 hp, C Hedberg 

2010-08-24 LTH 2010/680 Studierektor för forskarutbildningen inom 
FN1s område under perioden 2010-08-16 – 
2010-12-31, K Köhler 

2010-09-20 LTH 2010/759 Komplettering av utbildningsplanen för 
civilingenjörsutbildningen i Industriell 
ekonomi, A C Flinth 

2010-09-27 LTH 2010/598 Remissvar: Granskning av universitetets 
arbete med kursutvärderingar, C Hedberg 

 LTH 2010/732 Remissvar: Riktlinjer för kursvärderingar och 
kursutvärderingar vid Lunds universitet,  
C Hedberg 
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Sen sist!

• Gemensam skrivelse från Lunds universitet till Svenska 
Institutet och vi har fått besked att de kommer att ändra 
sina nivåer enl. våra önskemål. 

• CSC stipendier från KINA ökar till 12000 SEK per mån från 
den 1 september, 2010.

• Vid LU finns 960 doktorander med anställning. Det totala antalet 
doktorander är 2778. Ca 36 procent har anställning.

• VT10 hade 69 procent av LTHs doktorander 
doktorandanställning. 

• Post doc undersökning vid LU
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De senaste tre åren har stipendieutbetalningarna vid LU ökat 
från 40 till 71 miljoner kronor.
Erasmus Mundusprogrammet står för en stor del av denna 
ökning.
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Forskarstuderande med viss finansiering
(LU siffor ink. LTH)

LU 2007 LTH 2007 LU 2008 LTH 2008 LU 2009 LTH 2009
Anställning som doktorand 1290 418 1162 408 1156 412
Utbildningsbidrag 161 0 194 0 241 0
Stipendium 101 35 118 49 122 53
Anställning på annat sätt av högskolan 164 37 160 33 166 27
Anställning som läkare 241 0 243 0 351 0
Anställning utanför högskolan 163 59 147 49 135 32
Företagsdoktorand 57 47 47 42 56 48
Övrigt 423 30 385 25 341 50
Totalt 2600 626 2456 606 2568 622
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Förslag hantering av stipendier för post 
doc och doktorandnivå

Innehåll: 
• Dekan eller rektor på område får ta beslut att ta emot stipendiefinansierad post doc eller 

forskarstuderande. Kan delegeras till prefekt.
• Skriftlig överenskommelse innan personen kommer
• Inbjudan skall skickas av dekan/rektor (prefekt vid delegation)
• Post doc skall utlysas om möjligt. Ersättning 50-70 porcent av basbelopp
• Introduktionsprogram, företagshälsovård, friskvårdsersättning, kompetensutveckling
• Längre tid än två år vid särskilda förutsättningar

• Stipendium för forskarstudier skall vara på lägst utbildningsbidragsnivå efter skatt om inte:
– Universitetet skall alltid anställa efter två års stipendiefinansiering, Dyrt se nästa bild, 

återbet. skyldig?
– Stipendiefinansiering av utbildning på forskarnivå får inte förekomma. Internationalisering?

– Stipendiefinansierad forskarutbildning för förekomma i fyra år. Billigast, internationalisering, 
olika ”lag”.
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Extrakostnad vid anställning efter två år om 
stipendiebidragsgivaren överlåter belopp

• LTH har hösten 2008 nästan 44 stipendiefinansierade 
forskarstudenter. Genomsnittslönen för en doktorandtjänst 
vid LTH uppskattas i 2009 års löneläge till 24 500 kronor i 
månaden vilket innebär en lönekostnad på nästan 37 100 
kronor i månaden. Vi antar fortfarande att 
stipendiefinansiären är villig att överlåta stipendiebeloppet 
på 11 000 kronor i månaden till universitetet. Den nya 
årliga kostnaden för universitetet blir nu 313 200 
kronor per forskarstudent ( x 44 st x 2 år)
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Återstår innan beslut

• Avstämning/avrapportering. Rådet för utbildning 
på forskarnivå

• Universitetsledningen 
• Dekanrådet 
• Universitetsförvaltningens ledningsgrupp
• Arbetsgruppen –veckomöten
• Slutredovisning nov 2010
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Frågor som återstår:

• Förtydligande om det är tillåtet att betala ut stipendier inom 
ramen för annan finansiering ”via” LU?

• Är det ok att inrätta stipendier vid LU för forskarstudier ?
• Vad gäller med ”gråzonen” (inrättande av stipendier på 

mastersnivå för att kvala, egentligen prövotid)
• Skall man kunna betala ut tilläggstipendium vid för låg 

ersättning?
• Skall vi kunna anställa vid för låg ersättning?
• Är det ok att familjer inrättar stipendier till sina barn för att 

forskarstudera vid LU?



Lunds universitet / Lunds Tekniska Högskola / Datum

LTH anställer sina skuggdoktorander
LTH Ett tjugotal skuggdoktorander har upptäckts på 
LTH. Nu anställs samtliga. – Vi var tvungna att göra 
något. De har en ovärdig situation, säger rektor Anders 
Axelsson. »

Sök på lunSök

http://lundagard.se/feed/rss/�
http://lundagard.se/wp-content/uploads/2010/09/LTHAnstaller-JJ.jpg�
http://lundagard.se/2010/09/30/lth-anstaller-sina-skuggdoktorander/�
http://lundagard.se/2010/09/30/lth-anstaller-sina-skuggdoktorander/�
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Årlig sammanställning av 
forskarutbildningen

SLTH 10108



Årlig sammanställning av 
forskarutbildningen

• Utbildning på grundläggande nivå, avancerad nivå 
och forskarnivå – tre nivåer.

• Forskarnivå – mer tonvikt på utbildning.
• LU – remiss; handlingsplan för utbildning på 

forskarnivå med nyckeltal. 
• Utbildningsnämnderna lämnar en läsårsrapport 

för de utbildningsprogram man ansvarar för. 
• Forskningsnämnderna skulle kunna lämna en 

läsårsrapport för de forskarutbildningsämnen 
man ansvarar för. 



Forskarutbildningsämnen

• LTH har i dag 72 forskarutbildningsämnen.

• LTH får kritik för diversifieringen – städning 
behövs!

• Forskningsnämnderna bör kunna samla ihop 
ämnen i större tematiska grupper, t.ex. 
byggrelaterade, produktionstekniska ämnen.

• En årlig sammanställning skulle kunna göras 
baserad på dessa större grupperingar.



Forskarutbildningsämnen

• FN1 – 17

• FN2 – 15

• FN3  - 40 

• Chalmers har 31 interna forskarskolor utöver 
nationella och internationella forskarskolor

• KTH är organiserat i ett antal större skolor



Årlig sammanställning av 
forskarutbildningen – innehåll?

• Studietid med hänsyn tagen till heltid, deltid, 
aktivitetsgrad.

• Andel doktorander som genomför 
utbildningen inom avsedd tid?

• Antal inskrivna i viss ämne, antal nollaktiva, 
antal helårsekvivalenter.

• Examination; doktor, doktor/licentiat, 
licentiat.

• Internationalisering??



Årlig sammanställning av 
forskarutbildningen – när?

• Första sammanställning över 2011/2012 
rapporteras till SLTH samtidigt som grund-
utbildningen rapporteras.

• EQ11 omfattar även forskarutbildningen och 
kommer att bli klar under 2011. LTH:s 
sammanställning av forskarutbildningen bör 
samordnas med EQ11 för att undvika 
merarbete. 
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Universitetsplatsen

Samlokalisering av S-fakulteten

HT projektet
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Underlagskarta: Claudia Meirama, Fojab arkitekter AB. Illustration: Matilda Kursis, Plan- och Byggnadskonst i Lund AB



Arkitektskolan

Klart sommaren 2011





LTH studiemiljöer

•Studiemiljöer- felaktigt orienterade i 
byggnaderna.

•Få fungerande studiemiljöer med 
inbjudande entréhallar.

•Finns ej något sammanhållet 
helhetsgrepp för utemiljöerna.

•Här fattas mötesplatser.

•Centrala delar av Campus domineras 
av en oformlig trafikapparat.

•Varje projekt har löst sina problem 
utan en gemensam helhetssyn.

•Cykelfrågan bitvis kaotisk

Jais-Nielsen Mats White Arkitekter



Vision

•Jobba med tydliga målbilder för hur studentmiljöer 
skall fungera:
Möten,
inspirerande miljöer, 
samla rörelser och verksamheter så att möten 
uppstår.

Medvetet utformade rörelsemönster

•Utveckla relationen ute - inne. Här finns nyckeln till 
att förbättra LTH´s studentmiljöer. Entréplatsen 
viktig.

•Möjlighet till att stanna upp vid en bänk i soligt läge 
av största vikt.

•Placera studiemiljöer i nära kontakt med entréhall 
och /eller med direktkontakt ut.

•Ta tillvara soliga lägen.

•Samordna planering med idé om kunskapsstråket.

Jais-Nielsen Mats White Arkitekter



E-huset









Fasad mot norr

Sektion genom tillbyggnad

Matteannexet start maj 2011 klart dec 2012

Henrik  Jais-Nielsen Mats White Arkitekter



Plan 1

Henrik  Jais-Nielsen Mats White Arkitekter



Plan 2

Henrik  Jais-Nielsen Mats White Arkitekter





Ny Förvaltningsbyggnad ?

Henrik  Jais-Nielsen Mats White Arkitekter



BMC

Matteannexet

Genetik

Henrik  Jais-Nielsen Mats White Arkitekter



Ekonomihögskolan klart tidigast 2015/16





Ekonomihögskolan





BMC Studentcentrum 



Entréplan



Bottenvåning fd djurlokaler



BMC Hus I - Ombyggnad cirka 4000 m2
Studentlokaler klara i juni och kontorsvåningar  klara i december 2011 



HT-centrum klart juli 2014

Henrik  Jais-Nielsen Mats White Arkitekter



Henrik  Jais-Nielsen Mats White Arkitekter



Juul/Frost

Kv Paradis



Juul/Frost



Juul/Frost



Juul/Frost



Juul/Frost



Campusplanen

• Campusutvecklingsplanen tar sikte på 2025 och 
syftar till att skapa beredskap för kommande 
utveckling av Lunds Universitet

• Planen syftar till att ge konkreta 
planeringsförutsättningar och ange riktlinjer

• Den fysiska miljön är ett viktigt 
konkurrensmedel



Mål
• Målet med campusutvecklingsplanen är att skapa 

miljöer som attraherar och håller kvar forskare och 
studenter och som erbjuder ett campus med en 
blandning av utbildning, forskning, 
entreprenörskap, bostäder och rekreation.

• Utmaningen med arbetets tidshorisont är att 
skapa ett hållbart innehåll som kan klara av att 
anpassas till framtiden och snabba förändringar. 

• En vision om vad vi vill åstadkomma och hur vi 
steg för steg ska uppnå den.



Pågående och planerade projekt
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Universitetsplatsen

Samlokalisering av S-fakulteten

HT projektet

Immunbiologi

Universitetsplatån

Förvaltningsbyggnad

Matteannexet

Ekonomihögskolan

Arkitektskolan

Pågående

Projektering

Utredning

Underlagskarta: Claudia Meirama, Fojab arkitekter AB. Illustration: Matilda Kursis, Plan- och Byggnadskonst i Lund AB



Tidplan
• Referensgruppen träffas 3 ggr okt 2009-maj 2010

• Beslut februari 2010. Budget 1 mkr 

• Programbearbetning februari tom juni

• Parallellt skissuppdrag under oktober-december 
2010 2 arkitektkontor: white arkitekter och juul/frost

• Utvärdering under januari 2011

• Vidarebearbetning av förslag februari- mars 2011

• Färdigställd april 2011



Referensgrupp

• Universitetsledningen 
• LU Byggnad
• Verksamheten
• Personalorganisationerna
• LUS
• Statens fastighetsverk
• Akademiska Hus Syd
• Regionfastigheter
• Kommunen 

• Referensgruppen har träffats vid tre tillfällen



Styrgrupp

• Sven Strömqvist, vicerektor (ordförande)

• Åsa Bergenudd, lokalförsörjningschef (projektledare) 

• Ingrid Gustavsson, arkitektråd AH ( biträdande projektledare)

• Marianne Granfelt, förvaltningschef

• Annette Stambolovski, byggnadschef

• Unni Sollbe, regiondirektör AH

• Bengt Keyser, vice regiondirektör AH

• Henrik Jonsson, representant för LUS

• Personalorganisationerna



FRAMTIDEN

Mats White/Henrik Jais Nielsen
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Synlighetsprojektet och LTHs 50-årsjubileum 2011.  

1.  Ökad synlighet 
Ökad synlighet är en utmaning för alla med anknytning till LTH.   

Det främsta målet med en ökad synlighet är att den ska generera fler studenter, mer 
forskningsfinansiering och en ökad samverkan med samhället. 

Målgrupperna är potentiella studenter och deras omgivning, forskningsfinansiärer 
samt olika aktörer i samhället, som t ex allmänhet, företag och organisationer.  

En förutsättning för att nå ut och bli synligare är att det finns en intern plattform där 
vision och budskap är tydliga och där LTHs unika värden är definierade. Vi behöver 
också vara medvetna om vad som sker i omvärlden och vilka behov våra målgrupper 
har som påverkar strategi och kommunikation. 

Vi behöver bli synligare internt och externt. Vi behöver synas mera i Lund, i regionen,  
nationellt  och internationellt.  Stockholm är en speciellt viktig plats att synas på 
nationellt.  

I. Omvärlden 

Att ha kunskap om vad som händer i omvärlden är en förutsättning för en strategisk 
planerad kommunikation och ökad synlighet. 

Några exempel på aktuell omvärldsinformation: 

 Kraftfull ökning av sökande, antagna och nybörjare.  
 Fler helårsstudenter än någonsin tidigare — men färre examina.  
 Om några år har antalet ungdomar i 19-årsåldern sjunkit med ca 30.000. 

 

 
 

In format ionsavde ln ingen 

L i sbeth  Wester  
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 Kvinnor tar examen i större utsträckning än män.  
 Antalet tjejer som valt ämnen som ger tillträde till civilingenjörsutbildning har minskat 

drastiskt. (Teknikdelegationen). 
 Antalet lärare och forskare ökar . 
 Det finns allt fler studenter med utländsk bakgrund på högskolorna i Sverige. 
 Det råder en "pojkkris" inom utbildningen. 
 Every year, 600,000 engineers graduate from universities and China is already number 

two globally in terms of scientific output. 
 Samverkan ska mätas med kvantitativa mått – en kartläggning som föreslås av HSV. 
 LTH har ökat i kännedom och ligger nu på en 12:e plats av alla lärosäten i Sverige. 44% 

av ungdomarna som kan tänka sig läsa vidare känner till LTH. Kan jämföras med 
universitetet som ligger på en 5:e plats med 62%. 
 Studenter i Lund är väldigt nöjda med sina studier. Sverige är det land med nöjdast 

studenter och studenterna i Lund är nöjdare än genomsnittet i Sverige vilket placerar 
dem på 5,7 i nöjdhet på en 7 gradig skala.  
 Ranking är här för att stanna. Det dyker upp fler och fler rankinglistor. 

Times Higher Educations ranking, som presenterades i mitten av 
september: 
                  Top 10 i världen 
1. Harvard University, USA  
2.California Institute of Technology, USA  
3. Massachusetts Institute of Technology, USA  
4. Stanford University, USA  
5. Princeton University, USA  
6. University of Oxford, Storbritannien  
6. University of Cambridge, Storbritannien  
8.University of California Berkeley, USA  
9. Imperial Collage London, Storbritannien  
10. Yale University, USA  
 
Svenska univeristet 
43 Karolinska Institutet  
89 Lunds Universitet  
129 Stockholms Universitet  
147 Uppsala Universitet  
193 KTH  
199 Sveriges lantbruksuniversitet  
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II. Intern kommunikation 
 

En undersökning har gjorts internt på Lunds universitet ang. informationen på 
engelska inom universitetet. Flest anställda från andra länder arbetar på LTH. 
 

 
94% har forskningsrelaterade tjänster, 70% är tillfälligt anställda (upp till 4 år) och de 
representerar 54 olika  språk. Information som saknas mest är information om 
rättigheter och förmåner, regler o säkerhet, arbetsrelaterad information,  guiedlines 
om doktorsavhandlingar o disputationer, stipendier, ledningsinformation, nyheter och 
events samt organisations- o strukturfrågor. 

60% tittar på universitetets webbsidor innan de bestämde sig för att komma hit.  
92% rekommenderar Lunds universitet som arbetsgivare. 

III. Extern kommunikation 

 Samverkan 
LTH deltar vid ett antal publika tillfällen i Lund, som Kulturnatten och Teknikens 
 dag. Inte bara Lundabor hittar till LTH under dessa dagar; man kommer från hela 
 regionen och även andra platser. Inför Teknikens dag uppmuntrar vi alla nya 
 studenter att ta tillfället i akt och bjuda hit sina anhöriga. 

 Vattenhallen har tusentals besökare från Lund och regionen. Främst är det planerade 
besök av klasser, men med utökade öppettider på helger hittar fler och fler dit. 
Vattenhallen är också öppen t ex under Kulturnatten och Teknikens dag  med många 
besökare i alla åldrar. 

 Det blir en julkalender från LTH även i år. Kalender förbereds för fullt och inspelningen 
påbörjas i början av oktober. 

Studentrekrytering 
En stor satsning på sociala medier har gjorts under de senaste åren, bla genom 
sökoptimering och närvaro på flera sociala sajter via  Google Adwords. Nytt i år är en 
satsning på en Iphone- applikation för årets nybörjare på LTH, med schema med GPS-
navigering och annan studentinformation. LTH var först i Sverige med denna tjänst! 

En framgångsfaktor i LTHs mässverksamhet är att studentambassadörerna kommer 
från den plats som besöks. Pressmeddelande om ambassadörerna  finns på mässorna. 
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Fr o m hösten 2010 samordnar LTHs informationsavdelning alla mässor, hemvändare 
och öppet hus för hela Lunds universitet. 

 Forskningskommunikation 

De senaste åren har behovet av en satsning på en strategisk forskningskommunikation 
ökat markant. Ett första steg har tagits i en workshop med ledning, forskare och 
kommunikatörer, där frågan diskuterades. Workshopen ska följas upp och målet är att 
en strategi och handlingsplan för forskningskommunikationen ska finnas klar inför 
2011.  

 Internationell kommunikation 
Nu har LU abonnemang på EurekAlert. EA är en amerikansk sajt, ungefär som Alpha 
Gallileo, där vi kan lägga ut nyheter som kan intressera en internationell publik. Det 
innebär att vi bättre kan nå ut till amerikansk media. (Men OBS! det är journalister 
från hela världen som abonnerar på nyheter från EA). 

Lunds universitet gör en gemensam satsning på att marknadsföra 
Masterutbildningarna internationellt in för 2011, då avgifterna har införts. 

Lunds universitet ska ha en alumniträff i Shanghai i oktober. 

 Media 

En medieanalys  (se nedan) har nyligen tagits fram för Lunds universitet En 
framgångsfaktor för LTH under våren var två organiserade presskonferenser vid 
universitetets ambassad i Stockholm. Det kom så mycket journalister mfl att lokalen 
fick bytas mot en större.  Medietäckningen blev mycket bra. 

 Medieanalys för Lunds universitet: 

Styrkor 

 Mycket publicitet – i snitt elva införanden om dagen i urvalet av medier  
 Mycket lokalt material – stark kunskapsprofil i Skåne 
 Återkommande närvaro i riksmedia 
 Synlig och medial rektor  
 Forskningen dominerar med en bred och ständigt pågående rapportering 
 Medicin och teknik är starkast i riksmedierna  
 Lund har en tydlig profil som studentort - utbildning och studentfrågor är 

starka i medieprofilen  
 

 Svagheter och utmaningar  
 Relativt mycket negativ publicitet – diskriminering och falska meriter 
 Rektor har svagt genomslag i riksmedia  
 Få andra starka profiler med tydlig koppling till universitetet 
 Få starka profiler i riksmedia 
 Finns inget i mediebilden som stöder LU som Sveriges ledande 

forskningsuniversitet 
 Största nyheterna handlar INTE om forskning utan om diskriminering och 

bostadsbrist. 
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 LTH i media: 

 LTH, som en del av Lunds universitet, minskar sin direkta LTH-synlighet i nationella 
 medier med ca 30%. 
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2.  LTHs 50-årsjubileum – prel. program 

Jubileum 2011 

Aktivitet Tidpunkt Ansvar/projektledare Anteckningar Budget 
Hemsidan/Internet  Informationsavdelningen   
Tävling- gissa var 
loggan är fotograferad 

Från 
september-hela 
2011 

Informationsavdelningen   

Liten modell som 
fotas med kända o 
okända personer på 
olika platser i världen. 

2011    

Sant och osant om 
LTH – tävling 

2011 Jubileumsgruppen/Info   

LTHs historia –
timeline 

2011 Skotte/Info   

”visste du att…. 2011 Jub.gruppen?   
Nedräkning och logga 
som växlar färg på 
hemsidan 

Från oktober 
2010 

Robin Poulsen Info   

Wikipedia  Be LTHare (nuv. O f.d.) 
skriva I Wikipedia 

  

Facebook kontinuerligt Lisbeth o Yens/Info   
Kick off 21/1 alt 28/1 Lisbeth W + jub.gruppen   
Lunch för emeritis  o 
f.d rektorer mfl 

? Kerstin T Underhållning – 
sångarstrid? 

 

Bertram Broberg 
Symposium 

Maj 2011    

Hedersdoktorer 
 

Maj 2011  Tid. Hedersdoktorer 
bjuds till LTH i 
samband med 
promotionen 

 

Jubileumsbok Klar hösten 
2011 

Skotte M o Mats N Innehållsförteckning 
presenteras för 
jubileumsgruppen i 
september 

 

Jubileumsveckan 
26/9-2/10 

    

Jesperspex     
Sångarstrid     
Alumni-
homecomingday 

24/9? Beatrice N Programmen 
involveras 

 

”LTH går runt” Hela veckan? Informationsavd.   
Teknikens dag 2 oktober Eva Nilsson   
Fest för anställda o 
studenter 

30 september Festkommitté  Aktiviteter o fest på 
kvällen 
Fyrverkeri 
Underhållning 
(sångarstrid?) 

 

Internationella events  Per W o Christina G   
Utställning av 
Anshelmrummet ? 

    

Event för partners 
och int. gäster 

10 november  Symposium på dagen. 
Middag på kvällen.  
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Aktivitet Tidpunkt Ansvar/projektledare Anteckningar  

Examenshögtider     
Konferenser o 
symposier 

    

Ny skylt  Klas Agnvall   
Invigning av A-husets 
utställningshall 

    

Debatt i Lund     
Instifta en fond  Anders Axelsson   
Marknadsföring av ny 
utbildning 

  Medicin och Teknik  

Konstutställning 
internt 

    

Storbildsskärm på 
Campus 

    

Evenemang ”på stan”    ”Stand up Scientists”  
Experter på olika 
platser. 

  T ex Fuktexpert på 
Byggvaruhus  

 

Stockholm, LU-
ambassaden 

  Ökad närvaro  

Jubileumskoncept   Kläder, gåvor mm  
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 LTHs kansli 
 
 Åsa Söderberg 
 

 
 
Kommentarer till LTHs ekonomiska utfall första halvåret och 
prognos för helåret 2010 
 
 
Sammanfattning 
 

• LTHs resultat vid delåret 2010 uppgår till 28 052 tkr, varav underskott på 
7 313 tkr för utbildning och 35 366 tkr i överskott avseende 
forskning/forskarutbildning.  
 

• Periodens intäkter följer budget. Kostnaderna, främst då personal- och 
driftskostnaderna är lägre än förväntat. 
 

• Lönekostnaderna har ökat med 9 % och antalet anställda heltidsekvivalenter 
med 4 % jämfört med delåret 2009. Antalet doktorander har ökat med 50 st 
sedan delåret 2009 och 23 av doktoranderna har påbörjat sin tjänst under 
innevarande år.   

 
• Underskottet inom utbildningen beror sannolikt på att institutionerna 

levererar utbildning till avsevärt fler studenter än planerat vilket resulterar i en 
överproduktion av helårsstudenter. Under våren har 2 946 hst och 3 026 hpr 
registrerats. Höstterminen brukar redovisa fler helårsstudenter än vårterminen 
vilket innebär att LTH även 2010 kommer att redovisa ett betydligt större 
antal helårsstudenter än utbildningsuppdraget som är på 5 600 hst.  

  
• Prognosen för helåret justeras från överskott på 15 547 tkr till överskott på 

60 146 tkr varav utbildning – 337 tkr och forskning 60 483 tkr. 
 

 
 
Utbildning 
 
Delårsbokslut 
Kärnverksamhetsgrenarna inom utbildning visar överskott på 5 615 tkr medan gem 
kostnader vgren 10 visar underskott med 12 929 tkr. Det är främst LTH 
Gemensamt och Fysik som står för det stora underskottet på vgren 10. De flesta av 
institutionerna visar underskott inom utbildningen. Störst underskott visar 
Arkitektur, Ingenjörshögskolan i Hbg och Livsmedelsteknik. 

mailto:asa.soderberg@kansli.lth.se�
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LTH omsätter 258 846 tkr inom utbildning under första halvåret 2010, varav 
anslagsfinansierad utbildning står för 245 254 tkr, beställd utbildning 78 tkr, 
uppdragsutbildning 6 302 tkr och resterande 7 213 tkr är gemensamma fördelade 
intäkter.  
Intäkterna har totalt ökat med 2 % jämfört med motsvarande period 2009. 
Uppdrags- och bidragsintäkterna är ca 7 000 tkr lägre än budget medan de 
gemensamma intäkterna är 7 000 tkr högre än budget d v s totalt stämmer utfallet 
med budgeterat belopp. Omfattningen på uppdragsverksamheten har i stort sett 
halverats jämfört med motsvarande period 2009. Uppdragsverksamheten bedrivs 
främst vid institutionerna för Arkitektur, Teknik o Samhälle samt 
Livsmedelsteknik. Om nedgången i uppdragsverksamheten är bestående kan det få 
stora konsekvenser för avdelningar inom nämnda institutioner.  
 
Kostnaderna har ökat med 7 % jämfört med motsvarande period föregående år. 
Lönekostnaderna har ökat med 6 %, där främst doktorandlöner och timarvoden 
står för kostnadsökningen. Lokalkostnaderna har också ökat medan driftskostnader 
och avskrivningar minskat.  
Inför 2010 gjordes en särskild satsning med 15 000 tkr avsedd för inköp av 
utrustning till grundutbildningen. Detta har ännu inte fått genomslag på 
avskrivningskostnaderna. Investeringar har hittills skett för ca 3 000 tkr, vilket 
innebär att övervägande del av utrustningssatsningen kommer att ske under andra 
halvåret. 
 
LTH förändrade sin fördelningsmodell för grundutbildningsanslaget inför 2010 
och för att parera en viss osäkerhet kring effekterna av den nya fördelningsmodellen 
reserverades ca 3 % (ca 12 000 tkr) av anslaget centralt. Beslut om disposition av 
dessa medel kommer att tas under hösten.  
 
Prognos för budgetåret 
För budgetåret 2010 är det prognostiserade resultatet 3 813 tkr. Delårets resultat 
bör justeras med löpande semesterkostnad vilket ger ett resultat på 2 240 tkr. LTH 
kommer att redovisa betydligt fler helårsstudenter än vad utbildningsuppdraget 
anger, men som tidigare visats kan institutionerna klara relativt stora svängningar av 
studentantalen utan att kostnadsmassan för den skull ändras i samma utsträckning. 
Det prognostiserade resultatet justeras för viss ökning av personal- och 
lokalkostnader samt minskade drifts- och avskrivningskostnader. Ny prognos för 
helåret 2010 blir underskott med 337 tkr. 
 
Forskning 
 
Delårsbokslut 
Statsanslaget och gem kostnader vgren 30 visar överskott med 39 804 tkr medan 
både bidrags- och uppdragsforskningen visar underskott med sammanlagt 4 439 tkr 
vilket medför att det samlade resultatet för forskning och forskarutbildning är 
35 366 tkr. I och med att uppdragsforskningen inte får medfinansieras med 
statsanslag eller bidrag är delårets resultat oroväckande då det ytterligare försämrar 
det negativa myndighetskapital som redan finns inom verksamhetsgrenen.  
Resultatet inom fakultetsfinansierad forskning ska justeras för den del av de 
strategiska medel om 5 400 tkr som avser Nanovetenskap, men som ännu ej 
vidareförmedlats till andra delar av universitetet eller till annat universitet. 
Vidareförmedlingen uppskattas till hälften av erhållet belopp, vilket innebär att 

mailto:asa.soderberg@kansli.lth.se�
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resultatet borde skrivas ned med 2 600 tkr. Övriga strategiska medel har ingen 
resultatpåverkan då de inkommit som bidrag från andra universitet och därför har 
kunnat periodiseras.  Å andra sidan har satsningen på yngre forskare ej erhållits från 
centralt håll avseende lönekostnaderna för innevarande år vilket skulle höja 
resultatet med ca 3 000 tkr. 
 
Intäkterna har ökat med 42 653 tkr motsvarande 9 % jämfört med motsvarande 
period föregående år. Förutbetalda intäkter är oförändrade jämfört med delåret 
2009, medan upplupna intäkter ökat under innevarande år, vilket medför att 
nettoperiodiseringarna minskat med ca 4 000 tkr. Den rekordartade 
inkomstökningen vid LTH under 2009, förefaller ha mattats av något. 
 
Kostnaderna har ökat något mer än intäkterna. Kostnadsökningen på 44 107 tkr 
motsvarar ca 10 % jämfört med motsvarande period 2009. Kostnadsökningen är 
dock inte lika stor som förväntat. Personalkostnaderna har ökat med ca 11 % men 
är trots det 20 361 tkr lägre än budget. Detsamma gäller driftskostnaderna som 
ökat med 12 % men är 13 848 tkr lägre än budget.  
Antalet heltidsekvivalenter har ökat med 54 st jämfört med delåret 2009. Jämfört 
med helåret 2009 är ökning 17 heltidsekvivalenter. Det är främst doktorander som 
ökat i antal men också postdoktorer och biträdande lektorer har ökat, de senare kan 
vara en konsekvens av titeländring då antalet forskare minskat. Antalet doktorander 
har under år 2010 ökat på institutionerna för Fysik, EIT, Reglerteknik, 
Energivetenskaper och Kemiteknik, medan de minskat på Kemi, Livsmedelsteknik 
o Arkitektur.  
De flesta av institutionerna har ökat antalet heltidsekvivalenter det är i stort sett 
bara Arkitektur, Kemi, Bygg o Miljö samt Teknik o Samhälle som minskat. 
LTH har nu ca 180 st professorer, under innevarande år har sju stycken slutat 
samtidigt som åtta stycken nya har tillsatts.  Rekryteringstiden för seniora tjänster är 
lång och i många fall omständig, så för att snabbt kunna öka personalkostnaderna 
och därmed intäkterna, bör satsningarna främst inriktas emot rekrytering av yngre 
forskare och doktorander. LTH har under våren utlyst sex post-doc tjänster varav 
tre är delfinansierade av universitetet centralt. LTH kommer att göra ytterligare 
satsningar på yngre forskare under hösten. 
 
Medfinansiering till den bidragsfinansierade forskningen har bokförts för första 
halvåret och medfinansieringen till vgren 35/36 uppgår till 32 817 tkr varav 
statsanslaget står för 31 721 tkr och vgren 30 för 1 102 tkr. Ytterligare 
medfinansiering har bokförts men mellan projekt inom vgren 35/36, vilket inte 
framgår av resultaträkningen. Medfinansieringsbeloppet motsvarar ca 14 % av de 
direkta kostnaderna exkl avskrivningar inom den bidragsfinansierade forskningen. 
Den genomsnittliga procentsatsen för indirekta kostnader på institutionerna är 
drygt 50 % och om bokförd medfinansiering är rättvisande skulle det innebära att 
alla finansiärer tillåter lite drygt 35 % i avdrag för gem kostnader. 
 
LTH har tilldelats strategiska medel avseende fyra olika områden. 
 Lunds universitet står som huvudansvarig för Nanovetenskap o nanoteknik, där 
5 400 tkr i statsanslag utbetalts till Nanometerkonsortiet. Medlen ska 
vidareförmedlas till andra institutioner inom LTH och till andra områden och 
också eventuellt till andra universitet. Uppskattningsvis kommer ca hälften av 
forskningsmedlen att stanna inom LTH. 
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Uppsala universitet är huvudansvarig för området E-vetenskaper, men ännu ej 
utbetalt LU´s andel om 3 500 tkr, varav 3 326 tkr ska fördelas till Byggvetenskaper 
i första hand. 
Chalmers ansvarar för Produktionsteknik och Maskinteknik har därifrån hittills 
erhållit 780 tkr av årsbeloppet på 2 346 tkr. Hälften av hittills erhållna medel har 
periodiserats i bokslutet. 
Linköpings universitet ansvarar för IT o mobil kommunikation och EIT har hittills 
erhållit hälften av årsbeloppet dvs 3 750 tkr. EIT har vidareförmedlat 2 508 tkr till 
Datavenskap, Matematik, Reglerteknik samt LU centralt och resterande belopp har 
periodiserats i bokslutet.     
 

  
Prognos för budgetåret 
Tidigare inlämnad prognos för helåret 2010 angav ett överskott på 11 734 tkr för 
forskning/forskarutbildning, varav överskott på statsanslag med 10 015, 
bidragsfinansierad forskning 2 730 tkr och den uppdragsfinansierade forskningen 
antogs visa underskott med 1 011 tkr. Prognosen baserades på kraftiga personal- 
och driftskostnadsökningar. Kostnaderna har förvisso ökat under första halvåret 
men inte alls i samma utsträckning som förväntat. Prognosen för helåret justeras 
därför så att personal- och driftskostnaderna dras ned med 60 100 tkr samtidigt 
som lokalkostnaderna ökas med 11 350 tkr. Förväntat resultat för helåret efter 
justeringar är överskott med 60 500 tkr, varav den fakultetsfinansierade forskningen 
resulterar i överskott på 60 900 tkr medan både den bidrags- och 
uppdragsfinansierade forskningen antas gå med vardera 200 tkr i underskott. 
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RESULTATRÄKNING LTH TOTALT DELÅRSBOKSLUT 2010

GRUNDUTBILDNING FORSKNING/FORSKARUTBILDNING GEM  TOT Intern TOTALT Jmf Jmf
Statsbudget Beställd utb Uppdragsutb Gem kostn Summa Statsbudget Bidrag Fo Uppdrag Fo Gem kostn Summa Gem verk Före int Intern Summa 06-10/06-09

11 58 54 10 UTB 21/24 35/36 55/56 30 FO/FoU 91 elimin elimin TOTALT 06-09 %-förändr

Intäkter
Statsbudgetanslag 237 563 0 0 0 237 563 171 325 0 0 0 171 325 0 408 888 0 408 888 385 787 6%
Ytterligare tilldeln fr omr 110 0 0 0 110 7 122 2 605 75 0 9 802 38 9 950 0 9 950 15 516 -36%
Avgifter och uppdragsintäkt 4 053 78 6 301 0 10 432 1 984 16 596 39 550 0 58 130 11 784 80 346 6 072 74 274 78 155 -5%
Bidrag från statliga fin (f -53 0 0 0 -53 4 156 805 32 0 156 841 451 157 240 0 157 240 140 412 12%
Bidrag från övr svenska fin 1 984 0 0 0 1 984 0 86 768 0 0 86 768 25 88 777 0 88 777 73 223 21%
Bidrag från utländska fin ( 1 582 0 0 0 1 582 0 42 815 0 0 42 815 -113 44 285 0 44 285 42 078 5%
Finansiella intäkter 14 0 1 0 15 8 237 17 0 262 11 288 0 288 1 422 -80%
Medfinansiering 0 0 0 0 0 -31 721 32 817 0 -1 102 -6 0 -6 0 -6 0
Fördelade gemensamma intäkt 0 0 0 7 213 7 213 0 -400 400 4 985 4 985 -12 197 0 0 0 0
Summa intäkter 245 254 78 6 302 7 213 258 846 148 722 338 243 40 074 3 883 530 922 0 789 769 6 072 783 696 736 593 6%

Kostnader
Personal 98 380 75 1 883 0 100 338 64 975 170 552 20 572 0 256 099 90 005 446 442 0 446 442 409 870 9%
Lokaler 11 822 0 14 0 11 836 6 653 3 862 88 0 10 604 96 695 119 135 -105 119 240 115 686 3%
Pålägg lokaler 15 383 -7 152 -15 529 -1 9 966 32 027 4 074 -46 066 1 0 0 0 0 0
Köpta tjänster 14 002 1 1 792 0 15 795 5 024 27 388 5 765 0 38 177 21 405 75 376 6 088 69 288 62 034 12%
Inköp varor och material 2 521 0 153 0 2 674 1 266 18 511 1 921 0 21 698 5 505 29 877 89 29 787 28 299 5%
Investeringar 3 819 0 0 0 3 819 1 389 17 302 3 106 0 21 797 6 914 32 529 0 32 529 22 396 45%
Aktivering av investeringar -3 819 0 0 0 -3 819 -1 389 -17 313 -3 106 0 -21 808 -6 902 -32 529 0 -32 529 -22 376 45%
Avskrivningar 1 463 0 45 0 1 508 2 820 19 205 538 0 22 564 3 389 27 461 0 27 461 25 863 6%
Finansiella kostnader 14 0 4 0 17 11 54 93 0 158 21 196 0 196 821 -76%
Pålägg/fin av indir kostn 96 824 67 1 431 -98 325 -3 22 097 69 889 8 227 -100 154 59 -74 -18 0 -18 254 -107%
Institutionsgem kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 583 0 583 0
Områdesgem kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 672 0 672 700 -4%
Univ gem kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 993 61 993 0 61 993 52 233 19%
Fördelade gemensamma kostna 0 0 0 133 996 133 996 0 -523 523 146 209 146 209 -280 205 0 0 0 0
Summa kostnader 240 408 136 5 474 20 141 266 160 112 812 340 955 41 800 -10 495 557 0 761 716 6 072 755 644 695 780 9%

Uppbörd och transfereringar
Intäkter 0 0 0 0 0 0 9 359 0 0 9 359 0 9 359 0 9 359 11 502 -19%
Kostnader 0 0 0 0 0 0 9 359 0 0 9 359 0 9 359 0 9 359 11 502 -19%
Årets kapitalförändring 4 846 -58 827 -12 929 -7 313 35 910 -2 712 -1 727 3 894 35 366 0 28 052 0 28 052 40 813 -31%
(överskott+/underskott-)

Utfall fördelningsbas 110 678 76 3 703 0 114 457 70 719 207 981 27 458 0 306 159 116 296 536 911 2 186 534 725 493 539 8%

Varav löpande semesterkostn 9 375 0 178 0 9 553 5 971 13 589 1 769 0 21 328 5 775 36 656 0 36 656 27 467 33%
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BALANSRÄKNING LTH TOTALT DELÅRSBOKSLUT 2010

GRUNDUTBILDNING FORSKNING/FORSKARUTBILDNING GEM  TOT Intern TOTALT Jmf Jmf
Statsbudget Beställd utb Uppdragsutb Gem kostn Summa Statsbudget Bidrag Fo Uppdrag Fo Gem kostn Summa Gem verk Före int Intern Summa 06-10/06-09

11 58 54 10 UTB 21/24 35/36 55/56 30 FO/FoU 91 elimin elimin TOTALT 06-09 %-förändr

Tillgångar   
Anläggningstillgångar 14 046 0 88 0 14 134 16 144 78 038 4 321 0 98 503 15 642 128 279 0 128 279 131 808 -3%
Kundfordr, förskott o andra 77 0 0 0 77 23 230 32 0 285 29 19 185 0 19 185 24 511 -22%
Upplupna intäkter 1 0 1 824 0 1 824 1 90 429 12 213 0 102 643 16 104 484 0 104 484 100 974 3%
Övriga interimsfordringar 2 814 0 0 0 2 814 12 730 4 388 0 0 17 119 311 20 244 0 20 244 24 303 -17%
Kassa, bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 267 0 708 267 628 523 13%
Summa tillgångar 16 938 0 1 911 0 18 850 28 898 173 086 16 566 0 218 550 15 999 980 459 0 980 459 910 120 8%

Myndighetskapital
Kapitalflyttning -18 322 -163 429 4 257 -13 799 -45 164 48 561 -4 662 4 556 3 290 -134 -10 642 0 -10 642 -6 067 75%
Balanserad kapitalförändrin 96 252 -2 504 4 168 -8 431 89 484 202 131 -93 511 -1 351 2 631 109 900 134 199 517 0 199 517 105 996 88%
Årets kapitalförändring
Summa myndighetskapital 77 930 -2 668 4 597 -4 174 75 685 156 967 -44 950 -6 013 7 187 113 190 0 188 875 0 188 875 99 929 89%

Skulder
Utredning inkomster 0 0 0 0 0 0 64 10 0 74 0 384 0 384 140 174%
Moms m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån 6 155 0 0 0 6 155 24 806 2 213 82 0 27 102 183 33 440 0 33 440 36 590 -9%
Leverantörsskulder m m 24 884 0 0 0 24 884 600 0 0 0 600 0 40 779 0 40 779 43 142 -5%
Förutbetalda intäkter 20 927 46 5 222 0 26 195 0 540 964 95 736 0 636 700 0 662 894 0 662 894 663 110 0%
Övriga interimsskulder 8 416 0 187 0 8 603 4 566 4 878 1 008 0 10 452 6 978 26 033 0 26 033 26 396 -1%
Summa skulder 60 382 46 5 408 0 65 836 29 973 548 119 96 836 0 674 928 7 162 763 531 0 763 531 769 378 -1%

Tillgångar - Mynd kap & Sku -121 373 2 622 -8 094 4 174 -122 671 -158 041 -330 083 -74 257 -7 187 -569 568 8 837 28 052 0 28 052 40 813 -31%



Resultat- och Balanssammanställning per kostnadsställe 2010-06-31

Intäkter Resultat
Myndighets-
kapital

Tillgängligt 
belopp

Förutinbet 
intäkter

Upplupna 
intäkter

Netto-
periodiserade 
intäkter Restvärde

ARKITEKTUR OCH BYGGD MILJÖ 41 995 -352 12 684 57 614 34 529 -1 531 32 998 1 805
BYGG- OCH MILJÖTEKNOLOGI 51 991 769 1 047 41 015 34 606 -7 143 27 463 1 442
BYGGVETENSKAPER 28 499 -958 3 315 22 325 16 219 -4 947 11 272 611
DATAVETENSKAP 29 290 -2 405 9 431 33 220 19 867 -2 671 17 195 685
DESIGNVETENSKAPER 51 278 2 566 14 590 64 243 27 116 -17 485 9 631 2 480
ELEKTRO- OCH INFORMATIONSTEKNIK 61 494 4 400 -15 231 39 868 44 112 -6 486 37 627 1 969
ENERGIVETENSKAPER 31 664 -3 199 13 996 81 250 55 469 -9 271 46 199 1 560
FYSIK 113 724 5 621 13 213 178 066 104 714 -25 239 79 475 30 781
IMMUNTEKNOLOGI 23 024 -927 6 766 55 357 31 139 -1 790 29 348 14 523
INGENJÖRSHÖGSKOLAN I HBG 4 803 -2 504 -32 562 -10 154 0 -28 -28 329
KEMISKA INSTITUTIONEN 78 018 7 376 7 811 102 026 66 685 -9 993 56 692 16 656
KEMITEKNIK 31 181 1 621 17 421 51 072 28 694 -1 824 26 870 2 124
LIVSMEDELSTEKNIK 28 816 -133 3 480 41 374 34 191 -6 346 27 846 3 512
MASKINTEKNOLOGI 19 891 1 572 7 534 17 812 7 115 -1 677 5 438 724
MATEMATIKCENTRUM 48 191 303 -141 24 231 15 608 -2 378 13 230 3 809
Mätteknik o industriell elektroteknik 36 820 541 -2 671 48 603 33 755 -8 141 25 613 11 402
REGLERTEKNIK 25 424 2 330 16 008 34 135 14 817 -3 546 11 271 359
TEKNIK OCH SAMHÄLLE 32 371 1 096 30 618 62 139 32 949 -8 927 24 021 635
TEKNISK EKONOMI OCH LOGISTIK 16 548 1 040 15 875 27 042 8 877 -967 7 910 98
CENTRUMBILDNING 9 953 4 108 3 099 53 529 40 848 -3 264 37 584 6 318
HUSSTYRELSER 6 357 -73 15 608 72 807 0 0 0 13 810
LTH GEMENSAMT 27 795 5 262 75 037 120 677 29 341 -2 29 339 12 648
Totalt 799 128 28 052 216 928 1 218 252 680 650 -123 655 556 994 128 279



Kassabehållning* per institution december 2007 till juni 2010 (tkr)

07-jun 08-jun 09-jun 10-jun
Arkitektur och byggd miljö 18 728 28 965 40 095 42 289
Bygg- och miljöteknologi 12 617 17 937 18 909 27 116
Byggvetenskaper 13 886 14 398 15 040 14 027
Centrumbildningar 36 562 30 085 20 486 32 932
Datavetenskap 6 175 9 505 18 600 23 497
Designvetenskaper 9 786 7 932 18 050 24 200
EIT 1 100 -7 220 6 289 23 184
Energivetenskaper 45 454 40 389 56 088 57 169
Fysik 373 16 263 60 809 66 412
Immunteknologi 11 549 14 214 19 895 23 489
Ingenjörshögskolan i Hbg -29 973 -30 186 -30 470 -31 938
Kemi 6 079 11 561 39 119 52 153
Kemiteknik 29 727 37 924 42 066 42 863
Livsmedelsteknik 11 554 15 304 23 635 27 139
Maskinteknologi 7 206 9 503 14 023 13 343
Matematikcentrum 9 706 8 470 11 883 11 706
MIE 7 985 7 779 9 381 10 612
Reglerteknik 15 373 19 293 27 539 27 619
Teknik och samhälle 32 937 39 070 55 737 55 828
Teknisk ekonomi och logistik 20 396 19 056 20 994 24 949
LTH Gemensamt 65 735 88 524 106 701 97 131
Summa Totalt 332 955 398 766 594 869 665 722

* Kassabehållning justerad för likviditetslån på Ark, Design o Ing högskolan
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