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1 LTH 2012 
 
LTH 50 år 
Under 2011 har LTH:s 50-årsjubileum uppmärksammats på många sätt. Detta 
har varit en medveten strategi för att lyfta fram och stärka LTH som en stark 
teknisk högskola och samtidigt skapa synlighet. Aktiviteterna har gett oss 
många nya kontakter som i sin tur skapar spännande förutsättningar för fram-
tiden. Exempel är en jubileumsprofessur samt många och nya forsknings- och 
utbildningskontakter. 
 
Strategisk plan för LTH 2012-2016 
 En ny strategisk plan har tagits fram genom en bottom-up-förfarande som 
gör att den strategiska planen är förankrad i organisationen och implemente-
ringen kommer i huvudsak att bestå i formuleringen av kvantitativa mål och 
jämförbara nyckeltal för verksamheten. En viss fördröjning orsakas av att vi 
måste invänta Lunds universitets beslut för den övergripande strategiska pla-
nen för LU som LTH måste spegla. 
 
Internationalisering 
LTH:s framgångsrika internationaliseringsarbete fortsätter. Exempelvis fort-
sätter och fördjupas samarbetet med Zhejiang-universitetet i Hangzhou både 
inom utbildning och forskning. Avgiftsbeläggningen av utomeuropeiska mas-
tersstudenter vållar mindre problem för LTH än för de andra stora tekniska 
högskolorna eftersom vi inte har haft så många mastersprogram. Likväl ska-
pas problem för enskilda institutioner som har varit beroende av ett stort 
söktryck från bl a Asien. Olika sätt att skapa stipendiefonder diskuteras inom 
ramen för Lunds universitet men har även initierats inom ramen för LTH:s 
50-årsjubileum. 
 
Organisation 
Från 2012 förnyas organisationens bemanning efter kollegiala val som skett 
under hösten 2011. På grund av en olycklig fördröjning i valberedningens 
arbete blev allt försenat och utseendet av nya ledamöter i nämnder har där-
igenom fördröjts. Av samma skäl har den förnyelse och effektivisering av 
organisationen som planerats från 1 jan 2012 blivit fördröjd. 
 
En viktig grund har lagts genom ett arbete inom prefektgruppen och LTH:s 
ledning som behandlat LTH:s ledningsorganisation. Det är viktigt att detta 
arbete fortsätter under 2012 och dessutom kommer ett stort antal av institu-
tionsledningarna att förnyas. Det gemensamma ansvaret för LTH:s framtida 
utveckling behöver därför förankras och vidareutvecklas. 
 
Flera arbetsgrupper med koppling till LTH:s ledning har arbetat med fördel-
ning av fakultetsmedel, overheadkostnader, organisation för implementering 
av ny anställningsordning. Inom dessa grupper kommer också budgetfrågor 
att beredas liksom frågor som rör infrastruktursatsningar. 
En diskussion om en förnyelse av utbildnings- och forskningsorganisationen 
har inletts. Ambitionen är att förenkla processer och tydliggöra och prioritera 
de viktigaste arbetsuppgifterna. Likaså skall en ny organisation skapa fler 
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möjligheter till synergier och naturliga mötesplatser både inom forsknings- 
och utbildningsorganisationen och i förhållande till institutionerna. Den skall 
också skapa förutsättningar för att administrera forskarutbildningskurser på 
ett effektivt och tydligt sätt. 
 
Arbetet med att förankra högskoleingenjörsutbildningarnas verksamhet i 
LTH:s totala verksamhet har inletts under 2011. Bland annat kommer samtli-
ga lärare att ha en institutionstillhörighet vilket på sikt kommer att garantera 
forskningsanknytningen i utbildningen. För att värna om högskoleingenjörs-
utbildningens professionskaraktär och industrikoppling har diskussioner in-
letts om att forma en Ingenjörshögskola på Campus Helsingborg. Det är vik-
tigt att arbetsuppgifterna för denna klargörs tydligt i relation till utbildnings-
nämnderna som fungerar som kursnämnder.  
 
Verksamheter inom utbildning och lärande är ett profilområde för LTH när 
det gäller högskolepedagogisk utveckling, SI-verksamhet och skolsamverkan. 
Det förs inledande diskussioner om att samla och samordna dessa verksamhe-
ter (Vattenhallen, SI, Gemstone, Genombrottet). Även tekniskt basår skulle få 
en naturlig koppling till denna verksamhet. På något sätt bör också det nya 
forskarutbildningsämnet inom Engineering Education knytas hit. Uppbygg-
naden av Vattenhallen har blivit en stor framgång. Denna får en allt större 
betydelse för skolsamverkansprojekt. Det pågår många aktiviteter för att en-
gagera fler företag och myndigheter, bl.a. Region Skåne, att delta och utöka 
projektet så att man når en bredare allmänhet. 
 
Personal och rekrytering 
Den nya anställningsordningen har öppnat möjligheter för att organisera arbe-
tet i lärarförslagsnämnderna i en rekryteringsnämnd och en befordrings-
nämnd. Pågående rekrytering av spetsforskare visar att ett sådant koncept 
kommer att underlätta arbetet. Det sker en målmedveten satsning på yngre 
lovande forskare som postdoktorer för att bygga upp kompetens för framti-
den. Likaså satsas målmedvetet på att underlätta för kvinnliga forskare att 
meritera sig för att bli goda förebilder för ungdomar och yngre forskare och 
därmed förbättra den sneda könsfördelningen vid LTH. 
 
Arbetet med att utnyttja den nya autonomin inom Lunds universitet har pågått 
under året i sex delprojekt inom det s.k. Fronesis-projektet. Arbetet har hittills 
resulterat i en ny anställningsordning från 1 juli 2011 och en ny arbetsordning 
som gäller från 1 jan 2012. Arbetet med att implementera denna och skapa en 
delegationsordning kommer att involvera LTH. Även den nya ledningsorga-
nisationen inom LU kommer att kräva ett stort engagemang från LTH:s led-
ning. 
 
Ekonomi – fördelning av fakultetsmedel  
Universitetsledningens utredning om ny fördelning av fakultetsmedel i rela-
tion till en uppsättning nyckeltal förkastades av övriga fakulteter. I stället 
gjordes en omfördelning då fakultetsmedel relaterades till grundutbildningen. 
LTH motsatte sig denna typ av omfördelning som resulterade i att LTH förlo-
rade 1.5 milj i fakultetsmedel.  
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Inom LTH kommer en ny modell att tas fram för fördelning av fakultetsme-
del. Doktorandernas finansiering har diskuterats mycket under året speciellt i 
relation till stipendiefinansiering. LTH:s grundinställning är att doktorander 
skall ha en anställning. Det ökade internationella utbytet har medfört att det 
finns ett antal doktorander som är stipendiefinansierade. LTH har arbetat ak-
tivt med att klargöra hur denna stipendiefinansiering bör gå till. Nu finns ett 
LU-övergripande regelverk som har implementerats på alla fakulteter. Samti-
digt har LU beslutat att utbildningsbidrag inte skall finnas längre. Dessa har 
inte varit aktuella på LTH på många år. Doktorandfinansieringen kommer 
också att diskuteras i samband med att en ny fördelning av fakultetsmedel tas 
fram.  
 
Utbildning 
Söktrycket på våra utbildningar är mycket högt speciellt på civilingenjörsut-
bildningarna, och för arkitekter och brandingenjörer. Samtidigt har vi en stor 
överproduktion i relation till vårt utbildningsuppdrag. Detta är förorsakat av 
flera faktorer bl a förlängning av utbildningarna från 4.5 till 5 år samt förbätt-
rade studieresultat. Under 2011 startade ett nytt civilingenjörsprogram: Medi-
cin och Teknik med mycket högt söktryck med jämn könsfördelning. 
Arbete har inletts för att åstadkomma en rimlig dimensionering av antagning-
en hösten 2012 som tar hänsyn både till kortsiktiga och långsiktiga effekter. 
 
Strategi för Campus Helsingborg 
LU har i sin strategi uttryckt att Campus Helsingborg skall utvecklas som en 
del av Lunds universitet. Detta understryks i LTH:s strategiska plan där det 
uttrycks att LTH skall delta i denna utveckling vilket i första hand hittills 
gjorts genom högskoleingenjörsutbildningar. LTH har en mycket positiv 
grundinställning till verksamheten vid Campus Helsingborg. Detta visas inte 
minst av att en ny utbildning i elektroteknik med automationsteknik startats 
samt att ett mastersprogram för energieffektivt byggande planeras starta hös-
ten 2012. Utbildningen i Helsingborg är viktig för att skapa en breddad rekry-
tering till teknisk utbildning. Söktrycket är just nu tillfredsställande men 
mycket lägre än för civilingenjörsutbildningarna. Vi ser därför med viss oro 
på vad som kommer att hända när den demografiska minskningen av antalet 
potentiella sökande till högskolan minskar under de närmaste 3-4 åren. Det är 
en allmän uppfattning att mindre högskolor med högskoleingenjörsutbild-
ningar kommer att drabbas hårdare än civilingenjörsutbildningarna vid de 
stora universiteten. Vi följer denna utveckling noggrant. 
 
TFHS och Järnvägsskolan 
Den nya myndighetsstrukturen inom transportsektorn har gjort att flera verk-
samheter som rör LTH berörs, t.ex. Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed och 
Järnvägsskolan i Ängelholm. Den sistnämnda är av stor betydelse för hög-
skolingenjörsutbildningar varför LTH kommer att följa frågan ingående. Dis-
kussioner om Lunds universitets roll i dessa utbildningar har pågått under 
hela året och har ännu inte fått en slutlig lösning. Andra aktörer i dessa dis-
kussioner är Trafikverket, Region Skåne, Ängelholms kommun, Klippans 
kommun, PEAB, LUAB, Akademihemman, etc. LTH:s mål är att värna om 
järnvägsingenjörsutbildningen samt att inom ramen för TFHS kunna ge en 
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kandidatutbildning för trafikflygare. 
 
 
Strategiska satsningar 
 
Utgångspunkter 
Utgångspunkter för de strategiska satsningarna är förutom den strategiska 
planen också de profilområden som formulerats av universitetsledningen: 
attraktiva studiemiljöer, starka forsknings- och innovationsmiljöer, ökad syn-
lighet samt infrastrukturinsatser. Därutöver har forskningsnämndernas kart-
läggning av forskningen vid LTH varit av stort värde. 
 
Regionsatsningar 
Flera regioninitiativ tas av Region Skåne med målet att öka företagandet och 
tillväxten i regionen. I dessa initiativ samverkar LTH genom att ställa sin 
kompetens till förfogande som ”in kind”. För LTH är det viktigt att upprätt-
hålla och vidareutveckla denna kompetens genom investeringar i personal och 
infrastruktur inom LTH. I regel är dessa regionala satsningar breda varför 
samverkan oftast sker på LU-nivå. Exempel på sådana satsningar är Mobile 
Heights, Venture Cup, Training Regions, Packbridge och Växtförädlingscent-
rum. 
 
ESS och MaxIV 
LTH måste satsa strategiskt för att kunna dra nytta av de stora investeringarna 
i ESS och Max IV. En projektledare med uppgift att samla och knyta ihop 
LTH:s olika institutioners aktiviteter inom ESS- och Max IV-området rappor-
terar denna kartläggning i slutet av 2011. Arbetet under 2012 bör samordnas i 
en materialportal som kan fungera som en mötesplats för LTH:s institutioner 
och också en mötesplats för LTH med andra fakulteter och universitet. För-
handlingar har just slutförts rörande LTH:s engagemang (institutionen EIT) 
för deltagande i ett projekt som rör design av acceleratorn för ESS på totalt 33 
milj varav 24 milj kommer från ESS AB och resterande medel kommer från 
LU centralt. 
 
 
Infrastruktur 
Kemicentrum och Arkitekthusen är färdigrenoverade. Projekt för att stärka 
studiemiljön i E-huset pågår. Besvärande förseningar av renoveringsarbetet 
har uppstått både för A- och E-huset vilket påtalats för Akademiska Hus. AV-
utrustning förnyas i alla husen och detta beräknas vara klart under 2012. Inve-
steringen i ett nytt motorlabb i M-huset har delats upp i flera etapper och pro-
jektplan skall presenteras under 2011. 
 
Energiforskning 
Den fakultetsövergripande satsningen LU Biofuels kommer att stödjas. Till-
sammans med bl a CTH, KTH och SLU har ett Kunskapscentrum som be-
handlar förnyelsebara drivmedel (f3) byggts upp med hjälp av Energimyndig-
heten. Samarbeten med E.ON respektive Lunds Energi planeras och förhand-
lingar pågår och avtal kommer att skrivas under 2012. Förbränningscentra 
CECOST och KCFP samt Svenskt Hybridcentrum (SHC) har fått strålande 
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utvärderingar och har fått långsiktig fortsatt finansiering. Samtliga drivs i 
samarbete med KTH och CTH. Ett brett energi- och klimatinitiativ från Regi-
on Skåne kommer att ägnas stor uppmärksamhet för att få ett så brett an-
greppssätt som möjligt där universitetens breda kompetens kan utnyttjas. Pa-
rallellt med detta initiativ pågår diskussioner om biogassatsningar i samarbete 
mellan Region Skåne och universiteten i regionen. 
 
Forskningssamarbeten 
Sveriges Bygguniversitet (SBU) som är ett samverkansprojekt mellan LTU, 
LTH, CTH, KTH kommer att drivas med en begränsad budget för att under-
lätta samverkan. Finansiering sker i huvudsak genom de deltagande högsko-
lorna. 
 
Med SBU som modell pågår en diskussion om en liknande centrumbildning 
inom livsmedelsområdet: Food Science Sweden (SLU, SIK, CTH, LTH). 
Målet för både SBU och FoodSciSw är att skapa större möjligheter till större 
gemensamma forskningssatsningar med finansiering från forskningsråden.  
 
En KIC för EIT (European Institute of Innovation and Technology) planeras 
tillsammans med bl.a. Köpenhamns universitet och universitetet i Wagening-
en. 
 
Läkemedelsinitiativ 
Den fakultetsgemensamma satsningen LiL (Läkemedel i Lund) har utvärde-
rats och befunnits fungera bra som mötesplats för forskare inom läkemedels-
området. Den gemensamma satsningen fortsätter därför. 
 
Inom Medicon Valley förbereds en stor ansökan inom Drug Delivery-området 
med starka företagsintressen som drivande (NovoNordisk, Leo, Lundbaeck, 
AstraZeneca, universiteten i regionen). 
 
Ideon Medicon Village 
Genom en donation på 100 mil från Mats Pålsson, PEAB, har det gjorts möj-
ligt att använda AstraZenecas anläggningar i Lund för cancerforskning och 
life science verksamhet. Anläggningen tas över 10 jan 2012. Om allt går en-
ligt planerna kommer verksamheten inom Create Health, som rör cancer-
forskning, att lämna BMC och flytta till Medicon Village. Intresset för att 
flytta andra LTH-verksamheter undersöks för närvarande. 
 
IKEA:s donation till industridesign 
Under året har Industridesignskolan utvärderats av IKEA:s stiftelse och den 
fick mycket goda vitsord. Stiftelsen kommer att stödja skolan ytterligare fem 
år efter 2013. På grund av IKEA:s förändrade stiftelseförordning är det oklart 
hur stiftelsen kommer att agera. Beslutsfattarna i ärendet har inte prioriterat 
beslut i frågan pga sjukdom. Forskningen inom Industridesign kommer att 
stärkas. 
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Jubileumsprofessur i industriell ekonomi med inriktning mot affärsmodeller 
och teknologistrategier. 
Genom generösa bidrag från sju företag (engångsbelopp på 1-2 miljoner) har 
vi lyckats få finansiering till en professur i industriell ekonomi med inriktning 
mot Affärsmodeller och teknologistrategier. 
 
ICT 
ICT-området har utvecklats framgångsrikt med stora forskningsanslag. Re-
krytering av spetsforskare pågår och kommer förhoppningsvis att komma på 
plats under 2012. 
Den lokala satsningen inom Mobile Heights tillsammans med Region Skåne 
har till största delen skett med medel från regionen och med strukturfondsme-
del. Dessa upphör under 2011. För närvarande pågår rekrytering av nya med-
lemsföretag. LU kommer att centralt bidra med 500 kkr per år i tre år från 
2012. Forskare inom EIT planerar nu sin medverkan i KTH:s EIT-KIC, ICT-
labs. Vi följer noggrant utvecklingen av vad som händer med Sony-Ericsson 
med Sony som ensamägare. Universitetet kommer att bjuda in Sony för att 
klargöra betydelsen av Lunds universitet för Sony och Sonys betydelse för 
LU. 
 
Generellt om medfinansiering 
 Mycket av det som beskrivs under rubriken Medfinansiering kan också hän-
föras till strategiska satsningar. Generellt beskär medfinansieringskraven från 
anslagsgivare möjligheterna till fakultetsfinansiering av forskar- och dokto-
randlöner samtidigt som möjligheten att satsa strategiskt minskas. I Lunds 
universitets inlaga till Forsknings- och innovationspropositionen framförs att 
anslagsgivarnas krav på medfinansiering inte är acceptabelt. Det är inte rim-
ligt att en myndighet kan föreskriva en annan myndighet hur man skall an-
vända sina statsmedel. 
 
 
2 Riskanalys 
 
LTH genomförde under 2010 riskanalys med prefektgruppen och då identifie-
rades 17 riskområden. Av riskanalysen framgår att 8 av dessa inte ansågs lig-
ga på acceptabel nivå.  
 
Risk att arbetsbelastning på ledningspersoner är för hög  
Kravet att i princip samtliga organ skall ha en jämställd sammansättning in-
nebär en orättvis belastning på det relativt låga antal kvinnor som finns inom 
lärarkåren på LTH och försenar därmed kompetensutvecklingen för dessa.  
 
Risk att LTH inte har hållbara finanser 
Oron att kravet på att minska myndighetskapitalet skall leda till en överkon-
sumtion som blir svår att stoppa i tid är orsak till att risknivån inte anses ac-
ceptabel. 
  
Risk att LTH får problem med forskningsfinansiering  
De ökade kraven på medfinansiering innebär att gränsen för hur mycket ex-
terna medel som kan tas emot snart är uppnådd inom LTH. Också risken att 
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externa medel helt styr forskningsinriktningen bidrar till att risknivån anses 
oacceptabel. 
 
Risk att LTH får problem med utbildningsfinansiering 
Nuvarande överproduktion samt vikande studentantal under kommande peri-
oden, osäkerheten kring rekrytering av betalande studenter samt frågan om 
intresset för naturvetenskap och teknik påverkar riskfaktorn. 
 
Svårighet för LTH att rekrytera lärare och forskare 
Osäkerheten kring hur anställningsformer och anställningsprocess kommer att 
se ut påverkar. Konkurrensen om personal mellan lärosäten hårdnar.  
 
Arbetsmiljö/säkerhet har inte tillräcklig kvalitet 
Kravet att forskare skall finansiera större delen av sin verksamhet med exter-
na medel är stressande.  
 
Infrastruktur/lokaler  
Osäkerheten kring hur stora infrastruktursatsningar och driften av dessa skall 
kunna finansieras påverkar. Studenterna kräver idag i princip att ha tillgång 
till ”egen” arbetsplats och matsal inom universitetets lokaler. Detta kräver 
stora investeringar som ökar hyreskostnaderna. 
 
Krisberedskap inom organisationen 
LTH har utarbetat krisplaner för vissa situationer. Dessa måste dock komplet-
teras för att vara heltäckande. 
 
Sammanfattning 
Riskanalysen fokuserar på frågor som rör jämställdhet och finansiering med 
speciell fokus på forskningsfinansiering. Den externa forskningsfinansiering-
en innebär stort fokus på enskilda forskare och deras förmåga att dra in exter-
na medel för att finansiera sin verksamhet. Forskningen innebär långsiktiga 
åtaganden, medan de ekonomiska förutsättningarna oftast är säkrade för be-
tydligt kortare perioder (ex. doktorandtjänster är fyraåriga medan ett VR-
anslag är på max tre år). Kravet att ha en någorlunda säkrad finansiering in-
nebär att forskaren skapar sitt myndighetskapital vilket innebär ett större sam-
lat myndighetskapital för den totala forskarkåren. De ökande kraven på med-
finansiering innebär att fakultetsanslagets storlek sätter en övre gräns för hur 
stor omfattning den externa finansieringen kan ha. LTH är nära den gränsen. 
Den nu rådande obalansen mellan inkomster och kostnader med krav på öka-
de kostnader riskerar att skapa ett tillstånd där ekonomin snabbt övergår till 
att redovisa stora underskott.  
 
Kravet på jämställdhet i olika organ tar mycket tid i anspråk för LTH:s kvinn-
liga akademiker med följden att karriären hämmas.  
 
Huvuddelen av de risker som identifierats är av en karaktär som LTH har 
svårt att påverka. LTH genomför dock ett antal aktiviteter för att öka andelen 
kvinnor i såväl lärarkår som bland studenterna. Exempel redovisas i avsnitt 3.  
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Inom ekonomisektorn diskuteras med prefekterna hur verksamheten skall 
kunna ökas genom investeringar och långsiktigt finansierade personalökning-
ar. Risken för överkonsumtion med sparpaket och åtstramning om några år 
medför en försiktighet i institutionernas expansionsplaner. 
 
Under hösten 2011 diskuteras riskfaktorerna i LTH:s prefektgrupp. Slutsatsen 
har blivit att det i allt väsentligt inte finns anledning att revidera tidigare risk-
analys.  
  
 
3 Kompetensförsörjning, jämställdhet och arbetsmiljö 

3.1 Kompetensförsörjning 
I universitetets strategiska plan anmodas verksamheten att göra en genomlys-
ning av framtida kompetensbehov och behov av nyrekryteringar. Inom LTH 
görs detta samlat i samband med budgetprocessen. I LTH:s budget avsätts 
centrala resurser för pedagogisk utveckling i form av LTH:s pedagogiska 
akademi, Genombrottet mm och för meriteringsstöd för underrepresenterat 
kön. Dessutom finansieras personal- och ledarskapsutveckling på områdesni-
vå. Institutionerna ansvarar för kompetensutveckling av anställd personal och 
uppmanas att avsätta medel för detta för alla personalkategorier. Årligen görs 
speciella avsättningar till en satsning på post-docs. 
 

3.2 
 

Jämställdhet, likabehandling och breddad rekrytering 

Jämställdhetsfrågorna är centrala i LTH:s verksamhet. Att öka intresset för 
naturvetenskap och teknik i skolan och därigenom uppnå en breddad rekryte-
ring med ökat inslag av kvinnliga sökande är en viktig uppgift. LTH engage-
rar sig i tidiga årskurser i skolan genom projekt som Femteklassprojektet och 
Teknikens dag. För högre årskurser finns aktiviteter som Teknik-åttan, Flickor 
på Teknis, Innovationsprojektet, Gemstone m.fl. där målet är att påverka valet 
av ämnen, inriktningar och fortsatta studier, till ökat intresse för utbildningar 
som innehåller teknik.  LTH:s science center – Vattenhallen har många akti-
viteter som riktar sig till skolklasser.  
 
Verksamheten i Helsingborg är genom större andel rekrytering från studie-
ovana miljöer en viktig del av LTH:s breddade rekrytering. Det tekniska bas-
året har också stor betydelse för en breddad rekrytering. 
 
Studentkåren arrangerar under läsåret och i samband med mottagningen av 
nya studenter seminarier för att få större förståelse för jämställdhetsfrågor i 
stort. LTH stödjer också denna typ av initiativ.  
 

3.3  
 

Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö är av avgörande betydelse för LTH:s verksamhet och re-
krytering. Institutionerna har ansvaret för arbetsmiljön på institutionsnivå 
medan husstyrelser och LTH Gemensamt ansvarar för arbetsmiljön i lärosalar 
och uppehållsytor i husen. Stora insatser görs nu för att modernisera studie-
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miljön i husen på campus. E-huset är pilotprojekt och kommer efter en del 
problem att bli färdigt under hösten 2011. A-huset beräknas också vara helt 
färdigställt under hösten 2011. Projektet har inneburit en uppgradering av 
ventilationen, inbyggnad av del av innergården och därigenom skapandet av 
utställningslokal och samlingsplats, nya lokaler för husbibliotek/studie-
centrum samt anpassning av undervisningslokaler till moderna krav. Om-
byggnaden kommer att skapa stora möjligheter för samverkan och synergier 
mellan A-huset och IKDC. De förberedande arbetena för projektering av om-
byggnad av V-huset har startat. Renoveringen är angelägen speciellt vad av-
ser husets ventilation. 
 
 
Ombyggnad av forskningslaboratorierna för förbränningsmotorer, som till 
stor del sker av arbetsmiljöskäl, har försenats och planeras att starta under 
2012 och kommer att genomföras i etapper. 
 
I budgeten avsätts 1 415 tkr för övriga riktade miljöåtgärder och strålskydds-
verksamhet. 
 

 
4 Ekonomiska förutsättningar och mål  

 
LTH:s forskare har under de senaste åren varit mycket framgångsrika och fått 
tillgång till omfattande externa forskningsresurser. Verksamheten har dock 
ännu inte hunnit anpassa sig till den nya nivån varför det fortfarande redovi-
sas positiva resultat och omfattande periodiserade medel. I och med att verk-
samheten byggs ut kommer ekonomin nå ett mer balanserat läge. Prognosen 
för 2011 tyder på att även detta år kommer att ge ett tillskott till fakultetsan-
slagets myndighetskapital.  
 
Budgetåret 2011 ökades utbildningsanslaget med 20 000 tkr ur myndighets-
kapitalet vid LTH centralt. Även under 2012 kommer utbildningsanslaget att 
ökas med 20 000 tkr ur myndighetskapitalet centralt för att institutionerna 
också ska få ersättning för överproduktionen av helårsstudenter. På forsk-
ningssidan finns huvuddelen av myndighetskapitalet ute på institutionerna 
vilket innebär att negativa resultat kommer redovisas på institutionerna först 
då dessa medel börjar tas i anspråk.  
 
LTH redovisade 2010 en kraftig överproduktion av helårsstudenter (hst) och 
helårsprestationer (hpr) inom utbildningen och kommer göra det även under 
2011. Förklaringar är dels förlängningen av civilingenjörsutbildningen med 
ytterligare en termin dels konjunkturläget och förbättrad genomströmning. 
Samtidigt lanseras nya utbildningar. För att undvika att ersättningen för kur-
ser skall reduceras, då uppdraget i form av hst sannolikt inte kommer att öka, 
krävs nu att antalet nybörjarplatser reduceras så att verksamheten balanseras 
mot uppdraget från universitetet. 
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5 Disposition av myndighetskapital 
 
Universitetsstyrelsen har i fördelningsbeslutet fastställt att målet för myndig-
hetskapital på områdes/institutionsnivå skall vara högst 7 % inom forskning 
och högst 5 % inom utbildning. Målet skall nås senast 2014. Det är anmärk-
ningsvärt att procentsatserna inte ändrats trots att det krävs en större buffert 
för att även ta hänsyn till den ökade overheadkostnaden. 
 
 
Samtliga institutioner skall därför i sin budget för 2012 redovisa en uppfölj-
ningsbar plan över hur myndighetskapitalet kommer att anpassas till universi-
tetsstyrelsens mål genom investeringar etc. 
 
I fördelningsbeslutet för 2011 presenterades en lånemodell där LTH gemen-
samt lånar in myndighetskapital från institutioner och därefter fördelar hu-
vuddelen av medlen till institutioner i form av ökat fakultetsanslag. Modellen 
innebär att institutionerna kan minska sitt myndighetskapital samtidigt som 
man har säkerheten i form av det utlånade kapitalet. Genom att det gemen-
samma kapitalet kan vara mindre än inlånat kapital kan det samlade myndig-
hetskapitalet sänkas samtidigt som institutionerna har tillgång till buffertkapi-
tal. Lånemodellen har förankrats hos institutionerna och i styrelsen. 
 
LTH Gemensamt förfogar över ca 63 000 tkr myndighetskapital inom grund-
utbildningen. Det gemensamma myndighetskapitalet planeras att disponeras 
enligt följande: 
 

Attraktiva studiemiljöer E, V och M-husen 15 000 tkr 
Inredning A-huset  5 000 tkr 
Inredning restaurang Kårhuset  1 000 tkr 
Utrustning för Medicin och teknik  300 tkr 
Utrustning elektroteknik med automation (Hbg) 800 tkr 
Extra GU-anslag 2011  20 000 tkr 
Extra GU-anslag 2012   20 000 tkr 

 

5.1 Myndighetskapital inom grundutbildningen 
 
Anslagen inom grundutbildningen ska i princip användas för utbildning under 
det budgetår medlen avser. Det är därför inte försvarbart att större myndig-
hetskapital byggs upp på institutionsnivå inom utbildning. I fördelningsbeslu-
tet för 2011 angavs att LU:s styrelse överväger att införa regler som innebär 
att resultat överstigande en viss andel av tilldelat anslag genom överenskom-
melse kan komma att återföras till LTH Gemensamt om myndighetskapitalet 
överstiger 5 % av omsättningen inom utbildning. Om de institutioner som har 
stora myndighetskapital även fortsättningsvis ökar myndighetskapitalet 
kommer reglerna sannolikt införas. 
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6 
 

Utbildning 

6.1 
 

Ingenjörsutbildningarna i Helsingborg 

Inför budgetåret 2012 kommer all lärarpersonal att vara placerad på institu-
tioner i Lund. Detta innebär också att alla kurser i Helsingborg ges av institu-
tioner i Lund.  
 

6.2 Utbildningsutbud 
Under budgetåret 2012 ges följande utbildningsprogram inom LTH 
 
 Arkitektutbildning  300 hp 
 Brandingenjörsutbildning 210 hp 
 Civilingenjör i bioteknik 300 hp 
 Civilingenjör i datateknik 300 hp 
 Civilingenjör i ekosystemteknik 300 hp 
 Civilingenjör i elektroteknik  300 hp 
 Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp 
 Civilingenjör i informations- och  

 kommunikationsteknik 300 hp 
 Civilingenjör i kemiteknik 300 hp 
 Civilingenjör i lantmäteri  300 hp 
 Civilingenjör i maskinteknik 300 hp 
 Civilingenjör i maskinteknik – teknisk design 300 hp 
 Civilingenjör i riskhantering 120 hp 
 Civilingenjör i teknisk fysik 300 hp 
 Civilingenjör i teknisk matematik 300 hp 
 Civilingenjör i teknisk nanovetenskap 300 hp 
 Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad 300 hp 
 Civilingenjör i medicin och teknik 300 hp 
 Högskoleingenjör i byggteknik –  

 järnvägsteknik 180 hp 
 Högskoleingenjör i byggteknik –  

 väg- och trafikteknik 180 hp 
 Högskoleingenjör i byggteknik –  

 med arkitektur 180 hp 
 Högskoleingenjör i datateknik 180 hp 
 Högskoleingenjör i elektroteknik med  

 automationsteknik  180 hp 
 Industridesign, kandidatnivå 180 hp 
 Industridesign, masternivå 120 hp 
 Teknisk bastermin 20 veckor 
 Tekniskt basår 40 veckor 
 Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 120 hp 
 Fristående kurser 
Internationella masterprogram – 
 Biotechnology 120 hp 
 Food Technology and Nutrition 120 hp 
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 Nanoscience 120 hp 
 Photonics 120 hp 
 Sustainable Urban Design 120 hp 
 System-on-Chip 120 hp 
 Water Resources 120 hp 
 Wireless Communications 120 hp 
 Energieffektivt byggande 120 hp 

 

Antalet nybörjarplatser på respektive utbildning höstterminen 2012 beslutas i 
särskild ordning under våren 2012. 
 
Trafikflyghögskolan, TFHS, tillhör organisatoriskt LTH. I avvaktan på att 
förutsättningarna för trafikflygarutbildningen i Sverige klarläggs gäller dock 
att det ekonomiska ansvaret för Trafikflyghögskolan ligger kvar inom univer-
sitetets särskilda verksamheter. Medelstilldelningen till TFHS redovisas där-
för inte i LTH:s fördelningsbeslut för 2012. 
 

6.3 
 

Resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå  

I universitetets fördelningsbeslut tilldelas LTH totalt 490 622 tkr inkl 1 905 
tkr för resekostnader till Helsingborg. De helårsstudenter (hst) och helårspre-
stationer (hpr) som LTH redovisar i Ladok skall budgetåret 2012 generera en 
summa på minst 488 811 tkr för att medel inte skall behöva återbetalas till 
universitetet. 
 
I tilldelningen ingår 2 250 tkr för nya civilingenjörsplatser (50 platser motsva-
rar 25 hst under 2012, konsekvensökning 2013-2015), sänkning av takbelop-
pet till följd av att regeringens tillfälliga platser försvinner med 5 676 tkr, 
minskning till följd av utbyggnad av läkarutbildningen med 721 tkr, ökning 
för studieavgiftsfinansierade studenter med 5 130 tkr (57 hst) och ökning med 
7 554 tkr för utbildning vid Campus Helsingborg (relativt 2010). 
 
Pris- och löneuppräkningen är 0,9 % och motsvarar 4 406 tkr.  
 
I anslaget ingår dessutom en reduktion med -12 869 tkr för omfördelning 
inom universitetet och en kompensation för ökade universitetsgemensamma 
kostnader med 4 671 tkr. För internationalisering tilldelas LTH 2 048 tkr, för 
högskolepedagogisk utbildning 480 tkr, för kvalitetssäkring 200 tkr, för 
Erasmus Mundus 200 tkr och för resor och merkostnader för verksamhet i 
Helsingborg 1 905 tkr. 
 
Förutom anslaget fördelar LTH även budgetåret 2012 ytterligare ca 20 000 tkr 
från myndighetskapitalet inom utbildning för att täcka kostnader för överpro-
duktion. De ökade ersättningarna innebär att LTH:s institutioner under två år 
kommer ha extra anslag till förfogande. Därefter kommer tilldelningen att 
anpassas till anslaget. Risken att anpassningen till den lägre nivån kommer att 
ske samtidigt som demografiska effekter innebär ett minskat söktryck till 
högre utbildningar är överhängande. Det är därför av stor vikt att institutio-
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nerna utnyttjar det temporärt ökade anslaget för investeringar i inredning och 
utrustning och inte för kostnadsökningar som är bestående. 
 

6.4 Fördelningsmodell för anslag för utbildning inom LTH 
 
En ny fördelningsmodell för utbildningsanslaget introducerades i budgetarbe-
tet för 2010. 

 

Det nya fördelningssystemet ger programledningarna ett ekono-
miskt verktyg för sitt planeringsarbete samtidigt som det ger institutionerna 
tydliga och stabila planeringsförutsättningar och resurstilldelningar. 

Huvudförutsättningarna för det nya systemet är: 
 
 Tilldelningen för varje kurs bestäms genom ett startbelopp som är 

proportionellt mot kursens poäng och en ersättning per student över 
ett visst minimiantal 

 Ersättningen per student ges i tre nivåer. För kurser med större lärar-
täthet per poäng ökas den rörliga delen med 20 % resp. 40 % (nivå A, 
B eller C). 

 Tilldelningen, som skall spegla lärarinsatsen i kursen, baseras på före-
gående läsårs utfall av studenter  

 Institutionerna tilldelas riktade medel för experimentell verksamhet 
och utrustning 

 Institutionerna tilldelas också en basersättning per helårsstudent  
 Examensarbeten och speciella projektkurser med enstaka studenter er-

sätts med visst belopp per hst. 
 
Respektive programledning utarbetar, inom given ekonomisk planeringsram 
och utbildningsuppdrag i hst, förslag till vilka kurser som skall ingå i pro-
grammet. Programledningen arbetar med utfallet i hst på respektive kurs från 
senaste helårsbokslut. Programledningarnas budgetarbete bestämmer kursut-
budet för budgetåret 2012. Detta diskuteras med institutionerna i budgetsam-
tal. 
 
Institutionens medelstilldelning sker huvudsakligen genom ersättning per 
kurs. Kursersättningen står, genom kostnadsklassificering i en av tre möjliga 
klasser, i relation till lärarinsatsen på kursen och bestämmer ambitionsnivån 
på vad LTH kan erbjuda studenten. Tilldelningen till institutionerna baseras 
på utfallet för senaste läsår samt riktade medel för experimentell verksamhet.  
 
De kurser som inte når minimigränsen för antalet studenter ger normalt ingen 
kurstilldelning. Till följd av att organisationen ännu inte hunnit genomföra 
förändringarna fullt ut och att tilldelningen till institutionerna sker med ut-
gångspunkt från redovisade hst senaste läsår, dvs med viss eftersläpning, 
kommer schablonersättning per hst för kurser som inte når minimigränsen för 
antal studenter att utdelas även budgetåret 2012. I övergångsskedet förs anta-
let helårsstudenter som redovisas på dessa kurser samman till en pott per pro-
gram som belastar programramen med ett enhetspris per hst. På motsvarande 
sätt tilldelas institutionen medel per helårsstudent för dessa kurser. Ersätt-
ningen reduceras budgetåret 2012 till 30 tkr per hst. 
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Vissa kurser samläses med motsvarande kurs på andra fakulteter. Program-
ram respektive tilldelning till institution beräknas då på LTH-andelen av 
startbelopp och studenttilldelning. Om antalet LTH studenter överstiger 16 
och deltagandet från annan fakultet är litet görs ingen reduktion. 
 
Programramen belastas med startbelopp för de kurser som uppfyller kravet 
för att ge startersättning till institution och som programmet har registrerat 
studenter på under senaste läsår. På motsvarande sätt belastas ramen med ett 
belopp som motsvarar det antal studenter som överstiger minimigränsen. 
Kurser med stort antal studenter tilldelas flera startbelopp. Antalet startbelopp 
beräknas som heltalsdelen av antal stud/140+0,9. Antalet studenter som ger 
ersättning reduceras normalt med 16 (i vissa fall 10) för varje startbelopp. 
 
För kurser som läses av flera program samtidigt fördelas startvärdet och till-
delningen per student mellan berörda program i relation till antalet studenter 
som redovisats på kursen.  

6.4.1 
De institutioner som har meddelat att de har delade kurser får, om andelarna 
redovisats i budgetprocessen, sin andel när medlen fördelas i tolftedelar. Kur-
sen kommer dock att redovisas på den institution som ansvarar för kursen i 
LADOK. 

Delade kurser 

6.4.2 Individuella projektkurser, praktikkursen och examensarbeten 
Individuella projektkurser, praktikkursen och examensarbeten hanteras med 
enhetstaxa per hst. Normalt finns endast en individuell projektkurs på en in-
stitution. Kurser som innehåller moment som föreläsningar och övningar kan 
inte klassas som individuell projektkurs utan ska räknas som vanlig kurs. 

6.4.3 Fristående kurser och specialstuderande 
Kurser som ges helt som fristående kurser behandlas som programkurser. 
Institutionen tilldelas i särskilt beslut ett maxuppdrag (hst) för specialstude-
rande och studerande som följer programkurs som fristående kurs. Överpro-
duktion ger normalt inte underlag för ersättning kommande budgetår. 

6.4.4 Förutsättningar 2012 
För budgetåret 2012 gäller följande 
 
 Minsta antal studenter per kurs för att få ersättning är normalt 16 st. 

För följande program gäller dock 10 studenter till följd av program-
mets nuvarande upplägg.  
 Arkitektur 
 Datateknik, Helsingborg 
 Elektroteknik med automation, Helsingborg 
 Livsmedelsteknik, Helsingborg 
 Järnvägsteknik, Helsingborg 
 Väg- & trafikteknik, Helsingborg 
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Institutionens tillförs dock samma startersättning som gäller för 16 
studenter. Programledningarna bör se över kursstrukturen för aktuella 
program.  

 Startbeloppet fastställs till 200 tkr för en 7,5 hp-kurs 
 Ersättningen per student fastställs till 5 tkr på en 7,5 hp-kurs (A-nivå) 
 Prislappen för examensarbete etc. beräknas med 60 tkr/hst 
 Basersättningen fastställs till 7 tkr/hst 
 Ersättning per hst för kurser som har färre studenter än 16 fastställs till 

30 tkr/hst (halvering relativt 2011) 
 Kursersättningen ökas generellt med 20 % för arkitektur till följd av 

programmets karaktär 
 Kursersättningen ökas generellt med 10 % för följande program till 

följd av programmets karaktär: 
 Datateknik, Helsingborg  
 Elektroteknik med automation, Helsingborg 
 Livsmedelsteknik, Helsingborg 
 Järnvägsteknik, Helsingborg 
 Väg- & trafikteknik, Helsingborg 

6.4.5 
Ersättningen för laborativ verksamhet justeras endast om särskilda skäl före-
ligger. Institutionen för Livsmedelsteknik får ytterligare tilldelning för appa-
rathallen i Lund vilket innebär totalt 2 500 tkr. Ersättning för ritsalar 5 278 
tkr, laborationslokaler och tekniker i Helsingborg 1 985 tkr och verkstaden 
vid A-IKDC 700 tkr ingår i posten för LTH Gemensamt. 

Ersättning för laborativ verksamhet 

6.4.6 Internationalisering 
I tilldelningen till LTH finns särskilda medel, 2 048 tkr, för stimulans av in-
ternationellt samarbete. Åttio procent av anslaget, 1 638 tkr, fördelas i rela-
tion till antalet inresande hst som redovisats på respektive institution under 
senaste läsår. Resterande medel disponeras av rektor för LTH-gemensamma 
utvecklingsinsatser

6.4.7 

.  

Pedagogisk akademi 

6.4.8 

Institutionen tilldelas 50 tkr för varje lärare som är anställd minst 50 % vid 
institutionen och är antagen i LTH:s pedagogiska akademi. 

Verksamhet i Helsingborg 

 

För att garantera en hög kvalitet på ingenjörsutbildningarna i Helsingborg 
krävs att lärare finns på plats även då de inte föreläser. Målet är att huvudde-
len av undervisningen skall ske av lärare som är anställda vid institutioner i 
Lund men har placering i Helsingborg. Institutioner som undervisar i Hel-
singborg erhåller ersättning för extrakostnader som reskostnader och restids-
kostnader. Tilldelningen beräknas i relation till antalet högskolepoäng som 
institutionen undervisar i Helsingborg. Kurser som har mindre än 10 studenter 
eller ges i Lund ger inte underlag för ersättning. 

 
Totalt avsätts 2 000 tkr för detta. 
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6.5 Donation från Stichting IKEA Foundation 
 
Industridesignprogrammet stöds av en donation från IKEA som 2012 uppgår 
till 10 440 tkr. Donationen fördelas på följande huvudposter 
 
 Tilldelning för kurser 4 000 tkr 
 Undervisningsverkstad 3 300 tkr   
 Programkoordination 1 000 tkr 
 Finansiering av prof i Industridesign 1 000 tkr 
 Programgemensamma aktiviteter och  

Internationalisering 1 000 tkr 
 Senare fördelning 140 tkr 

Totalt 10 440 tkr 
 
Medel för kurser fördelas till institutioner i proportion till anslaget för utbild-
ning inom designprogrammet. Medel för undervisningsverkstad förs till LTH 
Gemensamt. Medel för programkoordination, programgemensamma aktivite-
ter och internationalisering förs till LTH Gemensamt för senare vidarefördel-
ning. 
 

6.6 Fördelning av medel för utbildning till institutioner 
 
Anslaget för utbildning fördelas i följande proportioner 
 

Ersättning för kurser 428 501 tkr 
Ersättning för laborativa miljöer  55 190 tkr  
Internationalisering 1 638 tkr 
Pedagogisk akademi 3 400 tkr 
Resekostnader Helsingborg 2 000 tkr 
Skyddsnät 453 tkr 
Totalt 491 182 tkr 
  
Medel för speciella projekt(inkl Kina) 19 328 tkr 
Täckning med myndighetskapital -19 888 tkr 
Anslag 490 622 tkr 
 

 
Fördelningen på institutioner framgår av bilaga 1A. Kostnaden för kurser som 
köps från andra områden uppgår till 12 884 tkr. Kostnaden regleras i avtal på 
fakultetsnivå och beräknas med riksprislappar för hst resp hpr reducerade 
med 13 % på utfallet enligt Ladok för senaste läsår (kurser som säljs till andra 
områden redovisas i särskild bilaga). 
 

6.7 Speciella projekt finansierade med anslaget för utbildning 

6.7.1 
Alla kurser som ges på utbildningsprogrammen i Helsingborg har från och 
med budgetåret 2012 förts till institutioner i Lund. Overheadkostnaden för 

Strukturella förändringar i Helsingborg 
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kurser som varit kopplade till Helsingborg finansieras budgetåret 2012 inom 
posten strukturella förändringar i Helsingborg (3 400 tkr). 
 
För lärare som endast vistas del av dag på Campus ställs arbetsplats till förfo-
gande. För hyra avsätts 250 tkr. 
 
Mätteknik och Industriell Elektroteknik (MIE) tilldelas 1 000 tkr för delfinan-
siering av nyrekryterade lärare för nytt utbildningsprogram Helsingborg. Till-
delningen gäller 2011 och 2012. Mie tilldelas också 440 tkr/år under två år 
(2012-2013) för inköp av laborationsutrustning till Helsingborg. 
 
Totalt avsätts 5 090 tkr. 

6.7.2 Vattenhallen 
Verksamheten vid Vattenhallen finansieras med 3 700 tkr ur utbildningsan-
slaget samt med externa medel. För SI-verksamheten avsätts 2 240 tkr och för 
Gemstone 450 tkr. 

6.7.3 Internationalisering 
Institutionerna kan söka medel för internationalisering. Kursen VVRF05 In-
ternationell sommarskola i vattenresurslära, för vilken antalet platser begrän-
sas till åtta genom avtalet med Xiamen University, tilldelas en fast summa 
100 kkr för kursens genomförande 2012. Kurser FMSN05 Internationell pro-
jektkurs - matematisk modellering, 

Styrelsen reserverar 100 kkr för sommarkurser inom ramen för BEST. 

som är ett samarbete inom ramen för 
ECMI, tilldelas en fast summa 50 kkr för kursens genomförande 2012. 

Totalt reserveras 408 tkr av totala bidraget på 2 048 tkr. Huvuddelen av an-
slaget fördelas i 

6.7.4 

relation till antalet inresande hst som redovisats på respektive 
institution under senaste läsår. 

Genombrottets huvuduppgift är att utveckla pedagogiken på LTH och att del-
ta i kvalitetsuppföljningen av grundutbildningen. Verksamheten är också en-
gagerad i utvärdering av meriter för pedagogisk akademi samt i interna kurser 
för lärarutveckling. Finansieringen uppgår till 3 854 tkr. I uppdraget finns 
också resurs för utvecklingsprojekt motsvarande 0,65 tjänst. 

Genombrottet 

6.7.5 Förskottsfinansiering av nytt masterprogram i Helsingborg 
Ett nytt masterprogram ”Energieffektivt byggande” startar hösten 2012 i Hel-
singborg. Programmet omfattar 30 platser (15 hst budgetåret 2012). Då pro-
grammet består av nya kurser och dessutom ges i Helsingborg avsätts 
 15*60=900 tkr för fördelning till aktuella institutioner under 2012. 

6.7.6 Nationellt resurscentrum för fysik 
Universitetet tillförs riktade medel för Nationellt resurscentrum för fysik. 
LTH och naturvetenskapliga fakulteten avsätter utöver detta 242 tkr vardera. 
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6.7.7 
Varje hus på LTH:s campus har en husstyrelse. I vissa fall utgör en institu-
tionsstyrelse kärnan i husstyrelsen. I de hus som inrymmer gemensamma lä-
rosalar och datorsalar i större omfattning tilldelas husstyrelsen ett bidrag om 
50 tkr (A, IKDC, KC, Fysik, Matematik) resp. 100 tkr (E, M, V) för löpande 
drift och underhåll. Kostnader som uppkommer på husstyrelse som inte ingår 
i institution skall fördelas på delägande institutioner genom kostnadsreduk-
tion. Härigenom överförs alla underlag för finansieringsbidrag till institutio-
nerna. 

Husstyrelser 

6.7.8 Kinasatsningen 
Reglerteknik och EIT tilldelas vardera 200 tkr per år under tiden 2011 – 2012 
för civilingenjörsutbildningen i Kina. 

6.7.9 Gränsöverskridande verksamhet 
För utveckling av Erasmus Mundusprogram avsätts 200 tkr. Medlen fördelas 
efter särskilt beslut av rektor. 

6.7.10 Avskrivningar KC 
Avskrivningskostnader (992 tkr) för tidigare ombyggnad. 

6.7.11 Formula student 
För att finansiera driftkostnader för kursen Formula student som omfattar 
konstruktion och bygge av en racerbil samt tävling mot andra tekniska hög-
skolor i världen avsätts 300 tkr/år under tre år med början 2012. Medlen dis-
poneras av institutionen för energivetenskaper och är beräknade att också 
täcka upparbetade underskott.   
 
 
7 Forskning och forskarutbildning 
 
En ny fördelningsmodell för fakultetsanslaget har diskuterats under de senaste 
åren. Utvecklingsarbetet av den nya modellen har startat och fördelningen 
2013 planeras att ske efter en ny modell. 
 

7.1 Resurser för forskning och forskarutbildning 
 
LTH:s fakultetsanslag uppgår till 361 708 tkr. Beräkningen av anslaget utgår 
från anslaget 2011 som var 330 175 tkr. Anslaget ökas med 2 450 tkr som 
kompensation för ökade hyror på A-huset och kemicentrum, med pris och 
löneuppräkning på 2 994 tkr (0,9 %), med kompensation för ökade gemen-
samma kostnader för LU Innovation med 439 tkr samt med 25 650 tkr avse-
ende strategiska forskningsmedel inom nanoområdet.  
 
Universitetet har avsatt 114 686 tkr för senare fördelning. Av dessa går dock 
32 000 tkr till Max driftkostnader. Resterande medel kommer att fördelas 
under budgetåret. 
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7.2 LTH:s fördelningsmodell för forskning och forskarutbildning 
 
Fördelningen av anslaget sker i två huvudgrupper: modellbaserad tilldelning 
samt medfinansiering och strategiska satsningar. 
 
 Modellbaserad tilldelning  
  Examination i forskarutbildningen 49 700 tkr 
  Tryckningsbidrag 5 300 tkr 
  Docenter 14 200 tkr 
  Post-doc (inkl 2 000 tkr för senare fördelning) 11 950 tkr 
  Startbidrag 3 900 tkr 
  Meriteringsstöd (inkl 2 100 tkr för senare fördelning)  3 000 tkr 
  Prefektstöd 4 900 tkr 
  Enhetsbidrag 138 061 tkr 
   231 011 tkr 
 
 Medfinansiering och strategiska satsningar 
  EU-matchning 9 912 tkr 
  Matchning externa anslag 23 461 tkr 
  Fakultetens egna satsningar 12 610 tkr 
  RQ08 10 520 tkr 
  Riktad infrastruktur 17 192 tkr 
   73 695 tkr 
 
 Reserverade medel för vidareförmedling 32 120 tkr 
 Extra tilldelning 20 009 tkr 
 Rektors reserv 4 883 tkr 
 Totalt 361 708 tkr 
 
IKEA-donationen tillför årligen 3 000 tkr till forskning inom industridesign. 
Medlen fördelas så att 2 000 tkr avsätts för finansiering av två professorer i 
industridesign och 1 000 tkr avsätts för forskning inom industridesignområ-
det. Dessa medel förs till institutionen för Designvetenskaper. 
 
I bilaga 2A – 2D redovisas fördelningen under respektive huvudrubrik i Fa-
kultetsanslag 2012. I de fall fördelningen avser flera år anges det i bilagan. 
 

7.2.1 
Institutionerna tilldelas 100 tkr för varje doktorsexamen (50 tkr för doktors-
examen som föregåtts av licentiatexamen) och 50 tkr för varje licentiatexa-
men som avlagts under den senaste femårsperioden räknat per 110930, dvs 
totalt 500 tkr per doktorsexamen. Bidrag för tryckning utgår med engångs-
summa på 50 tkr per redovisad doktorsexamen och 10 tkr per licentiatexa-
men.  

Examination i forskarutbildningen 

 
I förarbetena för framtagning av en ny fördelningsmodell för fakultetsanslaget 
diskuteras att examenspremie, om den kommer att finnas kvar, bör vägas mot 
såväl anställningstid som anställningsform. 
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7.2.2 
Institutionen tilldelas 50 tkr för varje docent (docent, professor, dock ej ad-
jungerad professor) som är anställd med minst 50 % omfattning vid institu-
tionen den 30 juni 2011. 

Docenter 

7.2.3 Post-doc tjänster & biträdande lektorat 
Bidragen ges i två år och uppgår till 550 tkr för post-doc tjänst och 750 tkr för 
biträdande lektorat. Vissa tjänster finansieras till hälften av LU centralt. I ta-
bellen anges de belopp som fördelas inom LTH:s fakultetsanslag.  
 
Utbetalning för en bitr. lektor vid Byggvetenskaper (750 tkr) flyttas från 2012 
till 2013. 

7.2.4 Startbidrag 
Startbidrag tilldelas normalt nya professorer som anställs på professorsan-
ställning efter utlysning av professorstjänst. Beloppet har hittills varit 500 tkr 
och reduceras med 20 % per år. För nya startbidrag gäller 600 tkr med av-
trappning med 100 tkr per år men med sista utbetalning på 200 tkr nivån. för-
ändringen innebär att startanslaget ökar från totalt 1 500 tkr till 2 000 tkr. 

7.2.5 Särskilt stöd till meriteringstid 
Meriteringsstödet till underrepresenterat kön kommer från 2012 normalt att 
omfatta 50 % under 9 månader i genomsnitt. En variation från 6 – 12 månader 
kan tillämpas i vissa fall. Meriteringsstödet skall i första hand rikta sig till 
dem som står i begrepp att sammanställa en ansökan för befordran till profes-
sor. I vissa fall, kan även meritering till docent bli aktuell. Jämställdhets-
aspekten och graden av bedömd effekt och nyttan av stödet skall ligga till 
grund för beslut. Två miljoner per år reserveras för meriteringsstödet och det 
är utformat så det inte belastar institutionens overhead.  
 
Ansökan annonseras en gång per år, företrädesvis under våren för att på så sätt 
ingå i LTHs fördelningsbeslut inför anställningar påföljande år. Ansökan in-
lämnas av institutionens prefekt. I ansökan skall nyttan av meriteringsstödet 
framgå och hur avlastning av arbetsuppgifterna kan lösas.  
 
Beslut om fördelning av meriteringsstöd fattas av LTHs rektor efter bered-
ning i LTHs jämställdhetsgrupp.  
 
För Lise Meitner professuren reserveras 900 tkr per år.  
 
Forskarassistenter som varit föräldralediga har enligt universitetsbeslut rätt 
till förlängning av tjänst med dubbla tiden för föräldraledigheten varav områ-
desledningen skall finansiera hälften. 
 
LTH reserverar totalt 3 000 tkr för detta. 

7.2.6 Prefektbidrag 
Prefektbidraget är avsett att ge prefekter möjlighet att stödja egna forsknings-
projekt under prefektperioden.  Institutionens omsättning avgör bidragets 
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storlek. Normalt utgår 200 tkr/år. Om institutionens omsättning är < 30 000 
tkr utgår 100 tkr/år och om omsättningen är > 70 000 tkr utgår 300 tkr/år.  För 
rektor gäller 300 tkr/år och för prorektor 200 tkr/år som förs till heminstitu-
tionen. Bidraget upphör i och med att förordnandet upphör. 

7.2.7 Enhetsbidrag 
Enhetsbidraget är institutionens basanslag och anges som ett visst antal en-
hetsbidrag till institutionen. Fördelningen av enhetsbidrag är densamma som 
föregående år.  

7.2.8 Medfinansiering EU 
Enligt övergripande beslut inom LTH tillförs institutioner med EU anslag 
medel motsvarande differensen mellan 20 % och 35 % overhead för inkoms-
ter som redovisats under budgetåret 2010. Marie Curie- medel, bidrag från 
Göran Gustafssons stiftelse samt NIH har räknats dubbelt som underlag 
(medför 30 % medfinansiering) då dessa medel normalt inte får belastas med 
gemensamma kostnader.  

7.2.9 Matchning av externa anslag 
Större forskningsbidrag innebär numera i regel krav på medfinansiering från 
universitetet både vad gäller personal och infrastruktur men även i form av 
kontanta medel. Medfinansieringen belastar normalt fakulteterna i relation till 
hur bidraget fördelas mellan dessa. I vissa fall ställer universitetet centralt del 
av beloppet till förfogande. Medfinansieringsmedel beslutas av rektor och 
betalas endast direkt till LTH-institutioner och då i proportion till LTH-
andelen av totalanslaget. 
 
Förändringar inför budgetåret 2012 är 

• Arkitektur och byggd miljö tilldelas 1 000 tkr för forskarskola i arki-
tektur (Formas 2012 - 2013).  

• Bygg o miljöteknologi tilldelas 100 tkr för bygguniversitetet (2012 -
2013). 

• Designvetenskaper tilldelas 600 tkr 2012 och 400 tkr 2013 som med-
finansiering för fortsättning på projektet PIE-p. 

• Delfinansieringen av Peter James vid Immunteknologi ökas till 1 910 
tkr för att kompensera minskad finansiering från M-fak. 

 
Fördelning redovisas i tabell Matchning till externa anslag. Av tabellen fram-
går vilka projekt som avses, bidragsgivare samt för hur många år åtagandet 
gäller. 

7.2.10 Fakultetens egna satsningar 
Riktade satsningar som görs inom fakultetsanslaget för att stödja specifika 
forskningsområden redovisas i tabell Fakultetens egna satsningar. 
LTH avsätter riktade medel till Fysiska institutionen för Tham-professur 
(Anne L´Huillier, 300 tkr/år). Energivetenskaper tillförs 400 tkr tom 2012 
som riktat stöd för kraftverksteknik. Nano-området tillförs 3 000 tkr för fi-
nansiering av professorer och laboratorium inom området. LTH har beslutat 
tilldela matematisk statistik och förbränningsfysik vardera 1000 tkr 2009 för 
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konsolidering av respektive ämnesområde. Tilldelningen reduceras med 200 
tkr per år med början 2009 och med sista utbetalning 2012. Ytterligare start-
bidrag i samband med rekrytering av professor till dessa verksamheter kom-
mer inte beviljas. 
 
Dessutom gäller 

• Byggvetenskaper, Geoteknik kopplat till utbildningssatsning i Hel-
singborg (500 tkr tom 2013) 

• Datavetenskap, Tomas Akenine-Möller (300 tkr tom 2012) 
• Datavetenskap, kopplat till utbildningssatsning i Helsingborg (500 tkr 

tom 2013) 
• EIT kopplat till utbildningssatsning i Helsingborg (500 tkr tom 2013) 
• KILU, Teknisk analytisk kemi (500 tkr tom 2013) 
• Matematikcentrum, matematik, bildanalys 500 tkr/år 2013 och 2014. 

Ingen utbetalning 2012. 
• MIE, hybridforskning Mats Alaküla kopplat till utbildningssatsning i 

Helsingborg (500 tkr tom 2013) 
• MIE, automation kopplat till utbildningssatsning i Helsingborg (500 

tkr tom 2013) 
• Teknisk ekonomi o logistik, produktionsekonomi, teknologistrategier 

(500 tkr tom 2013) 
• Medel för materialsatsning med inriktning mot ESS. För budgetåret 

2011 reserverades 500 tkr och för kommande tre år 900 tkr per år (tom 
2014). Medlen tillförs institutionen för Byggvetenskaper. 

• Riktad stöd Gustafssonpris, Kilu 375 tkr och Datavetenskap 187,5 tkr. 
• Immunteknologi tilldelas 188 tkr (LLS). 
• Riktat stöd MIE 260 tkr (Varga 2012 – 2013). 
• Riktat stöd MIE, borrtekniker 800 tkr (2012 – 2013). 
• Teknik o samhälle kopplat till utbildningssatsning ivägbyggnad i Hel-

singborg (500 tkr tom 2014) 
• Under LTH gemensamt reserveras 1 000 tkr för Biofuel (Kemiteknik) 

och 500 tkr forskningscentrum för fotonik, JORCEP i samarbete med 
KTH och Zheijang-universitetet, Kina (Atomfysik 2012 - 2014).  

 
 
Fem grupper inom LTH ansågs vara ”outstanding” i RQ08-utvärderingen. 
Riktade medel tillförs tom 2012 Designvetenskaper (1 190 tkr), Fysik (atom-
fysik 1 010 tkr, fasta tillståndets fysik 1 740 tkr, matematisk fysik 150 tkr) 
och Reglerteknik (730 tkr).  
 
Materialteknikområdet inom kemi har förstärkts genom rekrytering av prof 
Sven Lidin. Verksamheten tillförs 3 000 tkr/år under 4 år (2010 – 2013). 
 
Teknisk logistik tillförs 1 500 tkr per år tills vidare för stöd till prof Andreas 
Norrmans verksamhet. 
 
LTH intar en framträdande position inom området Bioetanol. Verksamheten 
kring Marie-F Gorwa-Grauslund stöds med 2 000 tkr/år från och med 2010 
med avtrappning 400 tkr per år för konsolidering av forskningen. 
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7.2.11 Riktade infrastrukturmedel 
Medel fördelas enligt följande: 
 
- 

Infrastrukturstöd till sollabb (300 tkr). 
Arkitektur 

 
- Datavetenskap 

 
Robotlab i samarbete med reglerteknik (500 tkr endast 2012) 

- Byggvetenskaper 

 
Stöd till Akustik och vidrationslab (B&K) 200 tkr. 

- 
Infrastrukturstöd för aerosollab (600 tkr), VR-lab (400 tkr) samt hyreskom-
pensation (300 tkr) i designhuset.  Omprövas årligen. 

Designvetenskaper    

Riktade medel till klimatforskning (3 000 tkr). En forskargrupp inom klimat-
forskning överfördes från Arbetsmiljöinstitutet till LTH. Samtidigt ökades 
fakultetsanslaget med 3 000 tkr.  Bidraget löper tills vidare. 
 
- 

Infrastrukturstöd för laboratorier (300 tkr). 
Elektro- och informationsteknik 

Etableringsstöd för nanolab (Wernersson) 400 tkr/år under 5 år (2011 – 
2015). 
 
- 

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

Medel för hyresstöd till nanolaboratoriet enligt avtal med universitetsledning-
en med 3 500 tkr per år. Löper tills vidare. 
Bidrag till accelerator på kärnfysik med 1 000 tkr. Löper tills vidare. 
Bidrag till brännarrigg 700 tkr. Löper tills vidare. 
Ekonomiskt bidrag till infrastruktur för högeffektlaser totalt 6,2 Mkr. Institu-
tionen för Fysik tilldelas 1 Mkr 2012 och 1,3 mkr per år 2013 – 2016. 
 

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

Immunteknologi 

 
 
- 

Bidrag till avskrivningskostnader för inredning och utrustning i samband med 
ombyggnad av hus 1 (2 374 tkr 2012).   

Husstyrelse KC 

 
- Reglerteknik  

7.2.12 

Robotlab i samarbete med Datavetenskap (500 tkr endast 2012) 

Extra tilldelning 
Medel som inte fördelats enligt övriga fördelningsnycklar fördelas proportio-
nellt under extra tilldelning. Inom extra tilldelning avsätts 4 883 tkr för senare 
fördelning till institutioner. Totalt fördelas 24 892 tkr. 
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7.2.13 
LTH tillförs 25 650 tkr i strategiska forskningsmedel som vidareförmedlas till 
nanoforskningen vid fysiska institutionen. Medel reserveras också för riktade 
bidrag till Forskarskolan LIFT (250 tkr), GIS-centrum (280 tkr), Läkemedel i 
Lund (300 tkr), Lunarc (550 + 420 tkr bidraget till Lunarc tillförs inst för 
Byggvetenskaper), Bygguniversitetet (200 tkr) och Mobile Heights (200 tkr).  

Reserverade medel för vidareförmedling 

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

• Energiportalen 
• Havsportalen 
• Innovationsportalen 
• Kommunikationsteknikportalen 
• Medicinsk teknik (LABIB) 
• Membranportalen 
• Programvaruportalen 
• Livsmedels- och läkemedelsproduktion 

 
Genombrottet tillförs 2 200 tkr för pedagogisk utveckling, engelsk språkser-
vice till forskarstuderande samt konferens. I anslaget ingår 750 tkr för gemen-
samma forskarutbildningskurser.  
 
För gemensam service i Helsingborg belastas LTH med 460 tkr av fakultets-
anslaget. Medel för gemensam service belastar också utbildningsanslaget. 
 
För forskarutbildningskurser avsätts 600 tkr. Medlen fördelas av forsknings-
beredningen. 
 
 
8 Enhetshyra 
 
Inom LTH tillämpas enhetshyra vilket innebär att institutionernas kostnader 
för lokaler i princip skall vara lika per kvadratmeter oberoende av var på 
campus verksamheten bedrivs. För att åstadkomma detta tillämpas ett system 
som innebär att anslagstilldelningen justeras så att institutionens ekonomi 
belastas med ett enhetspris per kvadratmeter (för 2012 gäller 1819 kr/m2 ovan 
mark, 669 kr/m2

 

 under mark). Justeringsbeloppet beräknas med hyreskontrak-
ten som underlag. Systemet innebär att verkliga lokalhyror redovisas i bokfö-
ringen. Alla förändringar av hyreskostnader till följd av lokalförändringar 
skall vara godkända av LTH:s ledning för att vara del i systemet. Fördel-
ningsbeloppet, som kan vara positivt eller negativt, fastställs för varje budget-
år.  

Anslagsjusteringar till följd av enhetshyran framgår av bilaga. 
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9 Kostnader för gemensamma verksamheter 
 
Gemensamma kostnader finansieras genom ett påslag på kostnader för lön 
och drift inom samtliga anslag. Då de gemensamma kostnaderna inom de 
olika anslagen har olika storlek kommer det procentuella påslag som skall 
göras på kostnader inom respektive anslag att variera. För LTH gäller att en 
stor del av den gemensamma grundutbildningsservicen räknas som gemen-
sam kostnad och således inte kan lyftas av anslaget före fördelning. Forsk-
ningssidan har inte samma behov av administrativ service och belastas därför 
av ett lägre påslag. Följden blir att skillnaden i påslag mellan anslagen är oro-
ande stor och riskerar att påverka ekonomistyrningen på institutionerna.  
 

9.1 LTH:s ledningsfunktioner 

9.1.1 Ledning o styrelse 
Här ingår kostnader för rektor, prorektor och vicerektorer i form av lön resp 
nedsättning samt kostnader för ersättning till ledamöter och till institutioner 
för nedsättning av tjänst för arbete i lärarförslags- och forskningsnämnder, 
ersättning till styrelse och styrelseordförande samt kostnader för resor och 
konferenser för ledning och styrelse. Totalt 8 547tkr. 

9.2 LTH:s kansli 
LTH:s kansli ansvarar för administrativ service och stöd till fakultetsledning-
en, LTH:s styrelse och till de ledningsorgan som är knutna till styrelsen. Inom 
kansliet finns avdelningar för HR, ekonomi, information, internationellt, 
övergripande utbildningsfrågor, programplanering, studievägledning, karriär-
service, bibliotek, datordrift samt service o teknik.  

9.2.1 Fakultetskansliet  
Under fakultetskansliet finansieras kostnader för administrativt stöd och ser-
vice till LTH:s ledningsfunktioner och institutioner samt till personal-, eko-
nomi- , service o teknik- och informationsavdelningarna. I anslaget ingår ock-
så finansiering av drift, kompetensutveckling, ledarskapsutbildning, alumni,  
webb och mediabevakning för hela LTH:s kansli. Totalt avsätts 24 295 tkr. 

9.2.2 Infrastruktur  
Gemensam kostnad som omfattar underhåll och ombyggnadskostnader, upp-
sagda lokaler, restauranger, fakultetsklubb, kanslilokaler och övriga gemen-
samma lokaler. I posten ligger också kostnader för gemensam post- och tele-
hantering samt lokalvård för gemensamma lokaler.  Totalt avsätts 29 426 tkr. 
 

9.2.3 Forskningsgemensamma kostnader 
Anslaget för forskningsinformation och forskningsservice uppgår till 450 tkr. 

9.2.4 Studentservice och programservice 
Anslaget för student- och programservice kan indelas i  
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• Anslag till nedsättning resp uppdragstillägg  för 
UN/programledning   13 890 tkr 

• Anslag för lönekostnader till programplanering, stu-
dievägledning, kuratorer, karriärvägledning och inter-
nationella avdelningen  25 147 tkr 

• Anslag för programgemensamma aktiviteter  4 250 tkr 
• Anslag för läsrum och uppehållsrum  10 166 tkr 
• Samarbetet med studentkåren som specificeras i bila-

ga omfattar ersättning för kårens deltagande i exa-
menshögtider, studentmottagning, internationellt arbe-
te mm 595 tkr 

• Studiehandbok, examenshögtid schemasystem mm 1 435 tkr 
 
Total kostnad för student- och programservice    55 483 tkr 

9.2.5 Studentrekrytering  
Studentrekrytering omfattar rekryteringsmaterial, mässor mm 2 460 tkr 
 

9.3 Speciella verksamheter som är knutna till LTH:s kansli 

9.3.1 Datordrift 
Datordrift omfattar inköp, drift och underhåll av samtliga undervisningsdato-
rer inom LTH samt administrativa datorer vid LTH:s kansli. Gruppen har 
också ansvar för passersystem. Totalt avsätts 7 835 tkr för datordrift och li-
censer och 2 159 tkr för investeringar. Totalt 9 994 tkr. 

9.3.2 Bibliotek 
Bibliotekskostnaderna avser kostnader för LTH:s bibliotek. I anslaget ingår 
dels kostnader för personal och förvärv samt drift av verksamheten inom stu-
diecentrum, A-IKDC, E -huset samt V -huset dels bidrag med 700 tkr till re-
spektive husbibliotek på Fysik, Matematikcentrum och Kemicentrum. Bidra-
gen till husbiblioteken kommer att ses över under 2012.  Dessutom finansie-
ras förvärv till biblioteket i Helsingborg. Anslag till universitetsbiblioteket, 
biblioteksdirektionen samt kulturarvet tas inom kostnader för gemensamma 
ändamål på universitetsnivå liksom kostnader för elektroniska tidskrifter. To-
talt avsätts 7 417 tkr för biblioteksverksamhet inom LTH. 

9.3.3 Rehabilitering och strukturella förändringar 
Kostnader för lokal rehabilitering och strukturella förändringar. 4 255 tkr.  

9.3.4   Kostnader för LTH-nytt 
LTH:s egen tidning kostar 325 tkr. Tidningen ges ut 2 ggr per år.  
 

9.4 Universitetsgemensamma kostnader 
De universitetsgemensamma kostnaderna samt LTH-gemensamma kostna-
derna redovisas i tabell nedan. I universitetsgemensamma kostnader ingår 
avgift för CFL (4 762 tkr) och gemensamma servicefunktioner i Helsingborg 
(2 339 tkr). 
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Universitetsgemensam kostnad för LTH

Utbildning Uppdrags utb Forskning Summa
Totalt 58 177 1 360 68 622 128 159

Områdesgemensam kostnad LTH
Utbildning Uppdrags utb Forskning Summa

Ledning 4 179 46 5 439 9 665
Ekonomi-personal 4 806 95 9 469 14 370
Utbildning-Forskning 50 762 94 5 504 56 359
Infrastruktur 38 246 299 16 293 54 838
Bibliotek 2 159 67 5 194 7 420
Nivåspecifikt 0 0 0 0
Totalt 100 152 601 41 899 142 652

 
 
10 MBL-förhandling 
 
Fördelningsbeslutet MBL förhandlades den 22 november 2011. 
 
 
 
 
11 Beslut 
 
LTH:s styrelse beslutar 
 att  fastställa fördelning av utbildningsanslag och uppdrag (hst) enligt 

avsnitt 6. Bilaga 1 
 att  fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 7. Bilaga 2 
 att  fastställa enhetshyra enligt avsnitt 8. Bilaga 3 
 att  fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 9. 

Bilaga 4  
 att uppdra till rektor att fatta ytterligare beslut som har samband med  
  implementeringen av de åtgärder om vilka beslut fattats 
 att  uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar 

och mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna. 
 
 
 
Bilagor 
 Grundutbildningsanslag per institution 1A 
 Grundutbildningsanslag per institution och kställe 1B 
 Kurstilldelning per kställe o kurs 1C 
 Delade kurser 1D 
 Kursersättning fr andra områden 1E 
 Fakultetsanslag per institution 2A 
 Fakultetsanslag startbidrag, post-doc, merit. Tid 2B 
 Fakultetsanslag riktade satsn, medfinans o RQ08 2C 
 Fakultetsanslag riktade infrastrukturmedel 2D 
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 Enhetshyra per institution 3 
 Gemensamma kostnader 4A 
 LTH-gemensamma kostnader 4B 
 Fördelning gemensamma kostnader per inst 4C 
  
 
 
 
 
 
 
 



GU-anslag per institution Bilaga 1A

1 av (1)

Värden Pedagogisk Laboratiorie- Internationali- Internationali- Resekost Totalt Donation Skyddsnät Totalt
Radetiketter  HST Kurstilldelning akademi verksamhet sering tkr sering HST Helsingborg ökad tilldel 7% Budget 2012
Arkitektur och byggd miljö 417,68 36 413 100 506 428 48,22 94 37 541 562 38 103
Bygg- och miljöteknologi 390,64 27 913 250 5 351 102 11,47 157 33 773 33 773
Byggvetenskaper 393,93 27 557 100 1 325 53 5,93 482 29 517 102 29 619
Datavetenskap 407,26 27 858 300 1 046 50 5,67 134 29 388 29 388
Designvetenskaper 348,87 27 088 450 3 321 145 16,29 28 31 032 3 151 34 183
Elektro- och informationsteknik 516,28 36 064 200 4 396 117 13,14 227 41 004 28 41 032
Energivetenskaper 110,11 7 813 100 1 120 61 6,85 1 9 094 409 9 503
Fysik 369,44 26 409 200 5 261 73 8,27 70 32 014 32 014
Immunteknologi 10,33 762 50 511 6 0,63 1 329 44 1 373
Kemiska institutionen 344,59 23 924 300 5 306 104 11,71 29 634 29 634
Kemiteknik 146,98 10 796 250 4 136 60 6,75 1 15 243 15 243
Livsmedelsteknik 138,38 11 022 200 2 500 35 4,00 211 13 969 13 969
Maskinteknologi 236,32 15 298 150 3 800 84 9,42 19 332 157 19 489
Matematikcentrum 973,33 60 918 150 833 78 8,80 218 62 197 62 197
Mätteknik o industriell elektroteknik 164,17 11 667 150 3 815 44 5,01 21 15 697 15 697
Reglerteknik 126,66 8 418 150 3 121 95 10,74 11 784 11 784
Teknik och samhälle 431,62 29 985 100 442 45 5,08 354 30 926 30 926
Teknisk ekonomi och logistik 281,33 18 607 200 437 60 6,75 19 304 19 304
Till andra områden 280,72 12 884 12 884 12 884
LTH gemensamt 106,50 7 106 7 963 15 069 15 069
Totalt 6 195,15 428 501 3 400 55 190 1 638 184,72 2 000 490 729 4 000 0 0 453 495 182

408 512

Strukturella förändringar Helsingborg 5 090
Masterprogram i Energieffektivt byggande 900
Vattenhallen 3 700
SI 2 240
Gemstone 450
Internationalisering 410
Genombrottet/lärarutveckling 3 854
Nationellt resurscentrum Fysik 242 4 000 Donation enligt ovanstående fördelning
Husstyrelser 550 3 300 Undervisningsverkstad
Kina-satsning till Reglerteknik och Elektro- och Informationsteknik 400 1 000 Programkoordination
Gränsöverskridande verksamhet 200 1 000 Prog.gem. akt och internationalisering
Avskrivningar KC 992 1 000 Finansiering av Jasjit Singh
Formula student 300 140 Senare fördelning
Totalt gemensamma kostnader 19 328 10 440 Donationen Totalt

Finansiering med myndighetskapital från LTH GEMENSAMT -19 888

Totalt 490 622 501 062 Totalt inkl Donation
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