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Rektors inledning 

 
Strategisk plan 2012-2016 
 

En ny strategisk plan för LTH 2012-2016 beslutades i mars och skall ut-

göra ett riktmärke för de kommande åren. Planen har förankrats genom att 

organisationen varit delaktig i processen. LTHs strategiska plan är en 

nedbrytning av Lunds universitets strategiska plan till mål, strategier och 

prioriteringar för våra huvuduppgifter. Utvecklingsområdena som betonas 

är attraktiva studiemiljöer, starka miljöer för forskning och innovation, 

infrastruktur samt synlighet och tydlighet. 

 

Arbetet med framtagandet av nyckeltal som skall underlätta uppföljning 

av utvecklingen och målstyrning, pågår. LTHs kommer att ägna stort in-

tresse åt det strategiska arbetet för att styra mot rätt mål.  

 

Ekonomiska förutsättningar   
 

(en detaljerad analys ges i kapitel 1) 

Ekonomin under 2013 och sannolikt under ytterligare något år kommer att 

präglas av 

A. Överproduktion inom utbildningen som gör den underfinansierad 

 

B. Reserver av forskningsmedel främst på institutionsnivå, som skapar en 

ekonomisk trygghet. Tyvärr pågår en diskussion inom universitetssty-

relsen som gör situationen något osäker då man ibland uttrycker vik-

ten av att begränsa de forskningsmedelsreserver som finns på institut-

ions- och fakultetsnivå. 

 

A. Överproduktion och underfinansiering 

Vid de tekniska högskolorna i Sverige har det uppstått en överproduktion av 

ingenjörer i relation till det ekonomiska tak som ges av utbildningsdeparte-

mentet, vilket sätter gränsen för antalet utbildningsplatser. Utbildningarna är 

sedan några år tillbaka underfinansierade på grund av ett flertal faktorer som 

samverkat i samma riktning  

 

 År 2007 förlängdes civilingenjörsutbildningen från 4.5 till 5 år utan 

någon ekonomisk kompensation  

 Den kraftiga demografiska uppgången av antalet nittonåringar har 

skapat ett mycket högt söktryck. LTH har för närvarande det högsta 

söktrycket av alla civilingenjörsutbildningar i landet (2 förstahandssö-

kande per plats).  

 I samband med att en ny examensordning infördes 2007 reformerades 

utbildningen vid LTH med en förstärkning av matematiken och en 

studiegång som stärkte utbildningsprogrammens pedagogiska upp-



 

 

  

lägg. Detta har gjort att avhoppen blivit färre, examinationen har ökat 

och produktionen har nått ”all-time-high” med en verkningsgrad 

(helårsprestationer per helårsstudent) på över 91 % vilket är i nivå 

med läkarutbildningens. 

 Många studenter som tillhört den gamla studieordningen har valt att 

gå över till den nya vilket förlängt deras utbildning med ett halvår. 

 Det höga söktrycket har gjort att antagningsbetygen ökat kraftigt på 

samtliga utbildningsprogram vilket inneburit färre avhopp och att fler 

läser extrakurser. 

 Slutligen har det påvisats ett ökat intresse för naturvetenskap och tek-

nik bland ungdomar samt att ingenjörsyrket åter blivit ett av de popu-

läraste yrkena. 

 

LTH har under några år kunnat lösa problemet med underfinansiering genom 

att använda reserver i form av myndighetskapital. Tyvärr har detta konsume-

rats i högre takt än önskvärt pga den begränsning av myndighetskapitalets 

storlek som bestämts av universitetsstyrelsen.  

 

Från och med 2013 finns inget myndighetskapital att tillgå vilket kommer att 

skapa underskott om inte extraordinära åtgärder vidtas. Problemet är att det är 

svårt att göra ryckvisa förändringar i femåriga programutbildningar. Senaste 

året minskades antalet antagningsplatser med 100 trots att det tillkommit nya 

utbildningsplatser de senaste två åren (50 + 45 platser). Det är anmärknings-

värt att KTH och Chalmers har behandlats helt annorlunda än LTH. De har 

fått 150 + 45 nya utbildningsplatser de senaste två åren. De fick dessutom 

extra medel för tillfälliga studieplatser motsvarande 40 och 30 milj (KTH 

respektive Chalmers) då Lunds universitet fick totalt 17 milj varav endast 4 

milj kom till LTH. 

 

LTH har missgynnats kraftigt av departementet /(och Lunds universitet) både 

när det gäller tilldelning av nya platser och när det gäller tilldelning av tillfäl-

liga studieplatser. Detta är speciellt anmärkningsvärt då LTH har det högsta 

söktrycket och utbildar näst flest civilingenjörer i landet.  Ännu mer besvä-

rande är att man i Region Skånes kompetensförsörjningskartläggning konsta-

terar att ingenjörsbehovet fram till 2020 kommer att vara störst i landet i 

denna region (Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte 

på 2020, Näringsliv Skåne, 2012). 

 

 

B. Myndighetskapital och periodiserade forskningsmedel 

 

LTH har varit och är mycket framgångsrikt att attrahera nya forskningsmedel 

inom ett stort antal områden. Av flera skäl uppstår i ett övergångsskede reser-

ver av forskningsmedel som på sikt kommer att förbrukas när forskningsmil-

jöerna är fullt utbyggda. Reserver på statliga forskningsanslag är nödvändiga 

för att klara perioder av minskade bidrag, omställningskostnader när stora 

forskningsprojekt ska avslutas samt krav på samfinansiering från externa bi-

dragsgivare. Externa forskningsfinansiärer åtar sig inget ansvar för verksam-



 

 

  

heten efter bidragstiden.  I dagsläget råder det stor osäkerhet om universitets-

styrelsens kommande beslut om hanteringen av myndighetskapital på institut-

ions- och fakultetsnivå. 

 

Principer för fördelning av medel 

Fördelningen av medel till utbildningen sker enligt en ny budgetmodell sedan 

några år. Grundprincipen är att utbildningsprogrammen skall ges en program-

ram inom vilken programledningarna kan optimera sin utbildning så att den 

blir så bra som möjligt. Institutionerna har det ekonomiska ansvaret och i 

budgetsamtal med programledningar/utbildningsnämnder görs överenskom-

melse så att utbildningsutbud ligger inom ramen för institutionernas och fa-

kultetens ekonomi. 

 

I år introduceras också en ny fördelningsmodell för fakultetsmedel som är 

framtagen av en arbetsgrupp utsedd av prefektrådet. Det finns en samsyn om 

modellens utformning och om vilka parametrar som skall tillmätas störst vikt. 

 

Just nu förbereds ett underlag till Högskoleverkets utvärdering av samtliga 

utbildningsprogram vid LTH. Resultatet kommer att bli klart under 2013 och 

kommer att påverka universitetets tilldelning till LTH av medel för grundut-

bildningen 2014. 

 

 

Ny organisation 

En ny arbetsordning, anställningsordning och nytt arbetstidsavtal har introdu-

cerats under 2012. En ny handläggningsordning och beslutsordning för arbe-

tet inom fakultet och universitetsledning har utarbetats under 2012. 

 

 

Forskning och forskarutbildning 

(Detaljerade förutsättningar ges i kapitel 6) 

LTH:s forskning finansieras till drygt 70 % av externa medel. Av historiska 

skäl har LTH trots sin storlek mycket lite fakultetsmedel i relation till andra 

fakulteter. Det gör att fakulteten har förhållandevis små möjligheter att göra 

större strategiska satsningar. Det är de enskilda forskarna och forskargrupper-

na som mer eller mindre sätter agendan genom sin framgångsrika forsknings-

finansiering. I strategiska planen formuleras därför inte några direkta forsk-

ningsmål riktade mot speciella områden, förutom ESS och MaxIV som dels 

är fakultetsövergripande, dels kommer att påverka LTH på sikt. Strategiska 

planen anger att fakulteten bl a ska ”stödja rekryteringar, verksamhet och 

investeringar som skapar forskning och utbildning vid ESS och MaxIV”. 

 

Trots begränsade resurser läggs det stor omsorg vid hur fakultetsmedel förde-

las genom fördelningsmodellen, vid medfinansiering och vid speciella strate-



 

 

  

giska satsningar. Dessa ärenden bereds i forskningsnämnder, forskningsbe-

redning, prefektråd och presidium. Satsningar skall vara tydliga och tidsbe-

stämda. 

I fördelningsmodellen avsätts medel till unga forskare (postdoktorer) och me-

riteringsanställningar. Det avsätts också medel till forskningsinfrastruktur, 

eftersom flera av anslagsgivarna framgent inte finansierar infrastruktur utan 

menar att det är universitetens uppgift att svara för detta.  

 

Stora strategiska satsningar 

Renovering av Motorlabb kommer att göras med början under 2013, en sats-

ning som görs i samverkan med Lunds universitet.  

 

Lunds universitet, Malmö högskola, Vägtrafikinstitutet samt region och 

kommuner gör en gemensam satsning i ett nytt kompetenscentrum i kollektiv-

trafikforskning. Totalt rör det sig om 270 milj på 10 år. Detta centrum, som 

startar i mindre skala redan 1 jan 2013, kommer att få stor betydelse för LTH 

. 

 

Arbetet med en Food-KIC inom EIT(European Institute of Innovation and 

Technology) fortgår. Utlysningen förväntas komma under första halvåret 

2013. Satsningen kommer att vara av stor betydelse för livsmedelsutveckling-

en i regionen. 

 

ESS och Max IV 

En kartläggning av verksamheter inom LTH som länkar mot ESS och Max IV 

har gjorts. Under året kommer en Materialportal att introduceras som ett nät-

verk för materialforskare inom LTH. Under denna kommer också aktiviteter 

som rör ESS och Max IV att kunna samordnas. Viktiga aktiviteter inom 

materialområdet sker bl a vid Fysik, EIT, Materialkemi, Hållfasthetslära och 

Materialteknik. Med medel från Lunds universitet kommer en person att 

kunna engageras på deltid för att organisera och leda denna portal.  Ett kom-

petenscentrum för material- och produktionsteknik vid avdelningen för In-

dustriell produktion kommer att arbeta med forskning och företagsnätverk 

inom bearbetning av speciella material som är aktuella vid t.ex. accelerator-

design.  

 

Strategiska satsningar som diskuteras 

Sony Mobiles nerdragning av personal har startat diskussion om att skapa ett 

forskningsinstitut inom mobil kommunikation vid LTH. Om detta blir verk-

lighet kommer LTH:s hela bredd inom området att kunna utnyttjas. 

 

Forskningssamarbeten med andra högskolor 

Sveriges Bygguniversitet (SBU) som är ett samverkansprojekt mellan LTU, 

LTH, Chalmers och KTH fungerar som ett nätverk för högskolor och företag. 

Finansiering sker i huvudsak genom de deltagande högskolorna. 

 

Med SBU som modell har ett motsvarande nätverk inom livsmedelsforskning 

startats, Food Science Sweden (SLU, SIK, Chalmers, LTH). Målet är att 

skapa större möjligheter till gemensamma forskningssatsningar med finansie-



 

 

  

ring från forskningsråden. Nätverket kommer också att vara viktigt för att 

stärka den svenska delaktigheten i en Food-KIC. 

 

Energiforskning 

Kunskapscentrum för förnyelsebara drivmedel (f3) är en samverkan som fi-

nansieras av Energimyndigheten och de deltagande högskolorna bl a Chal-

mers, LTH, KTH och SLU. Detta fortsätter enligt planen. 

 

Den fakultetsövergripande satsningen LU Biofuels kommer att stödjas. 

Ett samarbetsavtal med E.ON skapar finansiering av energiforskning vid flera 

institutioner. Motsvarande planer diskuteras med Lunds Energi. 

 

Förbränningscentra CECOST och KFCP samt Svenskt Hybridcentrum (SHC) 

arbetar vidare med stor framgång och finansieringen ser lovande ut för fram-

tiden. 

 

Diskussionerna med Region Skåne om ett brett energi- och klimatinitiativ har 

förts men har ännu inte utmynnat i något forskningsstöd. 

 

Läkemedelsinitiativ 

Den fakultetsgemensamma satsningen LiL (Läkemedel i Lund) finansieras av 

medicinsk fakultet, naturvetenskaplig fakultet och LTH även under 2013. 

Inom Medicon Valley har man sedan två år arbetat med en stor ansökan inom 

Drug Delivery-området med starka företagsintressen som drivande 

(NovoNordisk, Leo, Lundbaeck, AstraZeneca och universiteten i regionen). 

Ansökan till de stora fonderna skrivs just nu av de fyra deltagande universite-

ten (LU, KU, DTU och Malmö Högskola). 

 

Medicon Village 

Redan nu finns över 525 personer aktiva på Medicon Village (MV) vilket är 

över förväntan. Lunds universitets cancerforskare kommer att flytta dit under 

2013. Verksamheten vid Create Health som berör hela institutionen för im-

munteknologi kommer att flytta till MV under Q1 och Q2 2013. Cancerfors-

kare vid organisk kemi är fortsatt placerade på KC men kommer att disponera 

labblokaler på MV. 

 

Forskarutbildning 

Institutionerna ska ges liknande ekonomiska ersättning för gemensamma 

forskarutbildningskurser som för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

För att klassas som gemensam forskarutbildningskurs krävs del en av forsk-

ningsnämnd godkänd kursplan, dels att kursen kan läsas av doktorander vid 

andra institutioner. I fördelningsmodellen avsätts därför medel för gemen-

samma forskarutbildningskurser. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

(Detaljerade förutsättningar ges i kapitel 6) 

 

Enligt den strategiska planen skall långa professionsutbildningar prioriteras 

vilket också förstärkts vid diskussioner i styrelsen. Detta bör vara vägledande 

då prioriteringar skall göras för att begränsa utbildningsvolymen. Det finns 

för närvarande inte något ekonomiskt utrymme för satsningar på nya program 

eller nya kurser. Istället måste utbildningsvolymen begränsas. Detta kan ske 

genom att antalet antagna studenter minskas, genom att antalet kurser mins-

kas vilket med fördel kan ske genom att programcluster skapas som möjliggör 

samläsning av fler kurser. Likaså måste det ske en minskning av antalet spe-

cialiseringar, speciellt där det skapas en orimlig valfrihet av ett stort antal 

kurser. Några nya Masterprogram kommer inte att starta under 2013. 

 

De internationella Masterprogrammen har tappat många studenter sedan be-

talningstvång infördes för utomeuropeiska studenter. Här måste aktiva stödåt-

gärder komma till för att fler studenter skall söka till utbildningarna. 

 

I samband med att de gemensamma kostnaderna ses över bör ambitionsnivån 

och omfattningen av det administrativa stödet noggrant övervägas och motiv-

eras. Detta gäller såväl institutions- och fakultetsnivå som på gemensam uni-

versitetsnivå. 

 

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 verksam-

heter (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. 

 

IKEA:s donation till industridesign 

IKEAstiftelsens stöd till industridesignutbildningen kommer att förlängas 

ytterligare fem år till och med 2018. 

 

TFHS och Järnvägsskolan 

Den nya myndighetsstrukturen inom transportsektorn har gjort att flera verk-

samheter som rör LTH berörs, t.ex. Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed och 

Järnvägsskolan i Ängelholm. Den sistnämnda är av stor betydelse för högsko-

lingenjörsutbildningar. Under året har det genomförts mycket diskussioner 

om ett eventuellt övertagande av Järnvägsskolan av Lunds universitet. För-

handlingar pågår fortfarande. LUIS AB kan eventuellt bli nya ägare. 

 

Lunds universitet fick inte uppdrag av yrkeshögskolan att arrangera pilotut-

bildning i första utlysningen. Det verkar ändå sannolikt att TFHS accepteras 

som pilotutbildare vid en ny utlysning under 2013. Tanken är att komplettera 

den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen med ett tredje år som ger en kandida-

texamen. 

 



 

 

  

LTH:s utbildningar på 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. För att underlätta förnyelsen har 

samtliga lärare inom LTH-utbildningarna fått en institutionstillhörighet i 

Lund. Fakultetsmedel har tillförts institutioner som undervisar på Campus 

Hbg för att stärka forskningsanknytningen för ingenjörsutbildningarna. Ut-

bildningen i Helsingborg är viktig för att skapa en breddad rekrytering till 

teknisk utbildning. Söktrycket är just nu tillfredsställande men mycket lägre 

än för civilingenjörsutbildningarna. LTH 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 högskoleingenjörsutbildningar kommer 

att drabbas hårdare än civilingenjörsutbildningarna vid de stora universiteten. 

LTH följer denna utveckling nogsamt. 

  

 

Samverkan 

Samverkan definieras brett och innehåller både innovation och ”tredje uppgif-

ten” förutom konventionell samverkan och samarbete. 

 

Institutioner samverkar i forskningsportaler där gränsöverskridande forskning 

diskuteras. Fakulteter samverkar genom ett köp- och säljförfarande av grund-

utbildningskurser, samt via fakultetsövergripande utbildningsprogram. LTH 

samverkar i ett flertal nationella nätverk främst inom forskning men även 

inom utbildning, t.ex. Lärosäten SYD och RET. 

 

LTH deltar i följande internationella nätverk: T.I.M.E., CESAER, SEFI, 

NORDTEK och Baltech. Via Lunds universitet är LTH även delaktiga i 

LERU och U21. 

 

LTH samverkar med grundskola och gymnasium genom att erbjuda tjänster i 

samband med rekrytering och i samband med sin SI-verksamhet. Vattenhal-

len Science Centre LTH är ett mycket framgångsrikt koncept och årligen be-

söks centret av nästan 40 000 ungdomar. 

 

Det är en utmaning att skapa en ökad synlighet mot omgivande samhälle för 

att underlätta samverkan. Det uttrycks ofta av företag och samhällsorganisat-

ioner att det är svårt för en utomstående att hitta rätt diskussionspart inom 

LTH och LU. 

 

Regionala nätverk 

LTH ställer sin kompetens till förfogande i flera regionala satsningar som rör 

både forskning, utbildning och samverkan. Detta sker oftast som in kind eller 

i form av medlemsavgifter. I flertalet fall utgör universitet som helhet avtals-

tecknande part. Målet för Region Skåne är att öka företagandet och tillväxten 

i regionen. För LTH är det viktigt att upprätthålla och vidareutveckla denna 



 

 

  

kompetens genom investeringar i personal och infrastruktur inom LTH. Ex-

empel på sådana pågående satsningar är Mobile Heights, Venture Cup, Trai-

ning Regions, Packbridge, Sustainable Business Hub, Plant link och Lunda-

mark AB. 

 

 

Personal och infrastruktur 

Ett stort antal nya forskare kommer att i första hand knytas till ESS AB, 

många av dem vill vara affilierade till universitetet på något sätt. Det är därför 

viktigt att regelverket för tillsättning av adjungerade professorer ses över och 

uppdateras så att dessa anställningsprocesser underlättas. Dessa adjungerade 

professorer kommer att betyda mycket för forskningsmiljöerna vid LTH och 

LTH:s länkning mot ESS. 

 

Under året kommer det att tillskjutas pengar från FoI - propositionen för att 

rekrytera internationella toppforskare. 

 

Ombyggnadsprojekt som står på tur är V-huset, där personal i huset kommer 

att evakueras till främst KC under renoveringsarbetet. 

 

 

 

Anders Axelsson 

 

 

 

  



 

 

  

 

1. LTHs ekonomiska läge - myndighetskapital 

LTH har idag en förhållandevis god ekonomi med, i senaste halvårsbokslut, 

ca 600 miljoner kr i periodiserade bidragsmedel och ett myndighetskapital på 

ca 270 miljoner kr. 

 

Trots att den totala ekonomin är god finns balansproblem då verksamheterna 

utbildning och forskning ska redovisas var för sig. LTH redovisar överskott 

inom forskningen men underskott för utbildning. 

 

Enligt senaste prognos kommer LTHs samlade myndighetskapital inom ut-

bildning vara noll vid utgången av 2012. Dock kommer vissa institutioner 

fortfarande redovisa positiva myndighetskapital medan LTH centralt och ett 

antal institutioner redovisar negativa myndighetskapital. Huvuddelen av 

myndighetskapitalet inom grundutbildningen (GU) har under de senaste åren 

legat på styrelsenivå medan huvuddelen av myndighetskapitalet inom forsk-

ningen finns på institutionsnivå.  

 

Det sammantagna myndighetskapitalet på LTH var per den 30 Juni 2012:

Utbildning: 14 511 tkr ( -31 675 tkr jämfört med bokslut 2011-12-31) 

Forskning:    246 506 tkr ( +20 513 tkr jämfört med bokslut 2011-12-31)
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1.1. Ekonomiska förutsättningar för utbildning 

Under de senaste åren har effekterna av att LTH har fler studenter än planerat 

inne i systemet inneburit att styrelsens myndighetskapital inom GU i princip 

har förbrukats för att finansiera ”överproduktionen”. De kommande åren 

kommer att medföra negativt myndighetskapital på styrelsenivå när anslaget 

fördelas enligt den nyligen etablerade fördelningsmodellen. 



 

 

  

 

 
 

 

 

 

Trots att antalet studenter ökat de senaste åren har LTHs anslag minskat. 

Detta beroende på att anslaget till universitetet reducerats för att kompensera 

för internationella betalande studenter och nollpoängare (studenter som regi-

strerat sig men inte presterat något som redovisats i Ladok). Universitetet har 

dessutom reducerat anslaget för interna omfördelningar som inte gynnat LTH. 

Eftersom antalet betalande studenter inte ökat i den takt man förväntat inne-

bär anslagsreduktionen att LTHs totala anslag minskar.  

 

Universitetet tillfördes 17 000 tkr för tillfälliga platser. Av dessa fick LTH 

4 586 tkr.  Man bör notera att LTH:s tilldelning på 4,6 miljoner kr motsvaras 

av 45 miljoner kr på KTH och 30 miljoner kr på Chalmers. LTH hade alltså 

behövt hela summan på 17 miljoner kr för att komma i närheten av KTH och 

Chalmers. 

 

 
Statsmedel fördelas för att förbrukas under budgetåret. Stora reserver utan 

speciell motivering inom grundutbildningen kan därför med rätta ifrågasättas. 

Man kan dock konstatera att ett tillräckligt stort myndighetskapital är nöd-

vändigt för att kunna balansera underfinansiering som uppstått pga. demo-

grafi, konjunktur, förlängning av utbildningen, kvalitetsförbättringar, etc. 

 

I LTHs fördelningsbeslut för 2011 och 2012 har medel till grundutbildningen 

fördelats till institutionerna enligt en ny fördelningsmodell. Då modellen in-
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nebär att tilldelningen beräknas på föregående läsårs registreringar har det 

ökade antalet studenter medfört att 20 miljoner myndighetskapital har fått 

tillföras anslaget för att institutionerna ska få resurser i proportion till insat-

sen. Dock har pris- och lönekompensation inte genomförts utan samma er-

sättningsparametrar har gällt för båda åren. För läsåret 2011/2012 redovisas 

ca 900 studenter över uppdraget. Efter reduktion för nollpoängare är ”över-

produktionen” knappt 700 helårsstudenter. Om fördelningsmodellen tillämpas 

med oförändrade parametrar uppgår underfinansieringen till ca 55 miljoner 

kr. I dagsläget är inte alla resurser fördelade från universitetet centralt varför 

underskottet kan komma reduceras något.  

 

Institutionernas ekonomi är under rådande omständigheter mycket ansträngd. 

Den tid lärarna kan ägna åt studenterna minskar liksom tid för kursutveckling 

etc vilket givetvis kommer att innebära en kvalitetssänkning av undervisning-

en. För att ge institutionerna bättre ekonomiska förutsättningar diskuteras 

möjligheterna att reducera antalet små kurser samtidigt som möjligheterna att 

i högre grad samordna program utreds. Samtidigt ses de gemensamma kost-

naderna över. 

 

I budgetdiskussionerna med institutionerna har ett scenario där anslagen till 

institutionerna reduceras med totalt ca 26 miljoner kr i proportion till mo-

dellens utslag diskuterats och fått acceptans av prefekterna. Tillvägagångssät-

tet innebär att institutionerna i medeltal tilldelas ungefär samma anslag som 

2012 samtidigt som myndighetskapitalet för LTH centralt reduceras med ca 

30 miljoner kr. Genom att reducera antalet studenter samtidigt som LTH till-

delats nya platser (antalet platser ökar med 105 per år de närmaste åren och 

kommer att ha ökat med totalt 505 platser inom fyra år) beräknas antalet stu-

denter och uppdrag vara av samma storleksordning inom tre till fyra år. Det 

största ekonomiska tillskottet via myndighetskapital krävs i fördelningen för 

2013. Om samma fördelningsprinciper tillämpas för budgetåren 2014 och 

2015 torde det samlade underskottet för LTH centralt inte överstiga 60 miljo-

ner kr för perioden. Om institutionerna samtidigt anpassar verksamheten till 

nollresultat undviks att stora negativa myndighetskapital skapas på institut-

ionsnivå. Ambitionen ska också vara att de gemensamma kostnaderna inte 

ska öka. 

 

 

1.2. Ekonomiska förutsättningar för forskning 

På forskningssidan har LTH haft stora framgångar hos externa forskningsfi-

nansiärer. Periodiserade forskningsbidrag uppgår till ca 600 miljoner kr trots 

att projekt, som normalt skulle medfinansieras med fakultetsmedel till största 

delen, för närvarande finansieras med bidragsmedel. Resultatet blir att in-

stitutionerna inte belastar fakultetsanslaget fullt ut vilket medför att myndig-

hetskapitalet fortätter öka på institutionsnivå. 

 



 

 

  

 
 

 

Universitetsstyrelsen diskuterar scenarior för hur stort myndighetskapital som 

ska få finnas på olika nivåer i systemet samt hur resurser genom bokslutsdis-

positioner ska kunna föras från en verksamhetsnivå till närmast högre nivå för 

att där omfördelas.  

 

Motiveringen till åtgärderna är att myndighetskapitalet är för stort inom 

Lunds universitet och att det ligger fördelat på forskargrupper som riskkapital 

längst ut i verksamheten och därmed inte används operativt.  

 

Under de senaste tio åren har det på fakultetsnivå arbetats intensivt för att 

prefekterna ska ha och känna att de har förutsättningarna för att ta fullt ansvar 

för institutionens verksamhet. Detta innebär bl.a. att fakulteten måste ha tyd-

liga och förutsebara fördelnings- och beskattningsprinciper. Inom LTH funge-

rar detta sedan ett antal år förhållandevis bra. 

 

Begreppet myndighetskapital infördes för ett antal år sedan för att verksam-

heten skulle kunna hantera upp- och nedgångar i ekonomin. Det innebär att 

positiva resultat vissa år kompenseras av förluster andra år. Ett ingrepp som 

klipper de positiva delarna i systemet innebär att systemet havererar. 

 

Inom forskningen är 75 % av verksamheten externt finansierad genom bidrag 

och uppdrag som söks. I princip alla forskare inom LTH måste söka externa 

medel för att finansiera sin och sina doktoranders verksamhet. Det betyder 

också att när anslagen tryter är verksamheten hotad och forskaren kan komma 

att sägas upp. Det är inte ovanligt att det uppstår glapp mellan bidra-

gen/uppdragen och det förekommer att bidragen/uppdragen helt plötsligt ho-

par sig. Det senare inträffade på LTH för några år sedan. De externa forsk-

ningsfinansiärerna åtar sig i regel inget ansvar för verksamheten efter bidrags-

tiden. Om satsningen är av storleksordningen tio mkr per år innebär detta 

stora omställningsproblem för institutionen. 
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Doktorandernas finansiering, som nästan uteslutande sker med externa bi-

drag, regleras i regel i avtal om tre år. Finansiering av resterande år får ske 

med eventuella nya bidrag eller med fakultetsmedel. Det är därför viktigt för 

forskargruppen och institutionen att ha reservkapital för det fall då fortsatt 

finansiering inte erhålls externt eftersom institutionen i normalfallet har åta-

gande att ha doktorander anställda i fem år. Likaså betyder det nya förhåll-

ningssätt att bidragsgivare inte finansierar forskningsinfrastruktur och att det 

därför måste skapas reserver för att klara av att förnya viktig forskningsut-

rustning. Det är ofta forskningsinfrastrukturen som skapar attraktionskraft för 

att rekrytera nya forskare. Att forskaren/forskargruppen/institutionen vill ha 

en buffert är därför inte märkligt utan en förutsättning för en ansvarsfull led-

ning av verksamheten. Då man från universitetsledningen diskuterar att in-

stitutionen ska kunna uppleva att risken för vissa kostnader eller uteblivna 

intäkter minskar genom att högre instans tar ansvaret inses inte att detta inne-

bär att institutionsledningens totalansvar rubbas. Finansieringen av övertalig-

het, delpension, föräldrapenning för doktorander mm lyfts från institutionen 

och sker genom höjd overhead. Det skulle således inte längre vara riskfyllt att 

anställa personal eftersom det centrala finansierar eventuell övertalighet!  

 

För att kunna diskutera myndighetskapital på ett korrekt sätt krävs att ekono-

misystemet kan hantera medfinansieringskrav så att det går att skilja på vins-

ter och medel som är uppbundna som medfinansiering för externa anslag. 

Detta går inte idag. Överslagsberäkningar med utgångspunkt från uppskattade 

siffror från institutionerna antyder att medfinansieringskravet på LTH i me-

deltal är ca 10 % av bidraget vilket motsvarar ca 50 miljoner kr och att kravet 

på täckning av indirekta kostnader är av storleksordningen 5 % vilket motsva-

rar ca 25 miljoner kr. LTHs periodiserade bidragsmedel uppgår till ca 600 

miljoner kr vilket i stort motsvarar redovisade kostnader inom verksamheten 

per år. De periodiserade medlen motsvarar således ca ett års finansiering av 

bidrags-/uppdragsforskning.   

 

 

2. Riskanalys 

Under hösten 2012 har riskvärdering genomförts vid LTH. Riskvärderingen 

genomfördes på prefektinternat där samtliga prefekter var inbjudna att till-

sammans med presidiet genomföra riskvärderingen.  

 

Fyra prioriterade risker identifierades: 

 

Risk att arbetsbelastning på ledningspersonal är för hög 

Ny arbetsordning fastställdes inför 2012.  Delegationsordning och handlägg-

ningsordning kommer att fastställas inom kort. Målet är att genom dessa do-

kument klargöra de olika rollernas arbetsuppgifter och därmed i större ut-

sträckning reglera arbetsbelastningen.  

 

Kraven på jämställdhet i alla organ ställer oproportionella krav på deltagande 

från de kvinnliga lärarna och forskarna inom LTH. Resultatet blir minskad tid 



 

 

  

för egen förkovran vilket innebär att det tar längre tid att uppnå kvalifikation-

er för högre tjänster och ökar ojämnlikheten inom lärar-/forskarkåren på LTH. 

 

Risk att LTH får problem med forskningsfinansiering 

Trycket att snabbt förbruka myndighetskapitalet är högt. Samtidigt vet in-

stitutionerna att en stor del av kapitalet krävs för medfinansiering och samfi-

nansiering när periodiserade medel förbrukas samt för täckning av de om-

ställningskostnader som uppstår när bidrag upphör. Sena besked om forsk-

ningsbidrag gör också att institutionerna anser sig nödgade att ha reservkapi-

tal för de glapp i finansiering som ofta uppkommer. LTHs forskning är till 2/3 

finansierad av externa aktörer som inte har något ansvar för kontinuiteten 

inom forskningsområdet. En forcerad reduktion av myndighetskapitalet riske-

rar medföra stora underskott efter några år. 

 

Målet är att stoppa ökningen av myndighetskapitalet och börja en försiktig 

och noga kontrollerad reduktion som inte äventyrar verksamheten. 

 

Risk att LTH får problem med utbildningsfinansiering 

Överproduktionen vid LTH, som bl.a. uppkommit till följd av införandet av 

den tionde terminen, innebär att LTH centralt redan genererar negativt myn-

dighetskapital. Att i detta läge sänka anslagen till institutionerna är inte att 

föredra då det snarare krävs mer lärarresurser för att ge det stora antalet stu-

denter en undervisning av god kvalitet. LTH kommer frysa anslagsnivån till 

samma nivå som 2012 samtidigt som antagningen kommer minskas hösten 

2013. I avvaktan på att de 500 nya platser som tillfaller LTH under en kom-

mande fyraårsperiod och den minskade antagningen ska eliminera överpro-

duktionen kommer ett negativt myndighetskapital av storleksordningen 50 – 

100 Mkr att genereras. Den möjlighet till reduktion av anslagsgapet som an-

slaget för tillfälliga platser skulle kunna ge har universitetet valt att bortse 

från. Om LTH fått stöd av samma proportion som KTH och Chalmers hade 

anslaget höjts med 15 – 20 Mkr. 

 

Psykosocial arbetsmiljö har inte tillräcklig kvalitet 

Även om formerna för personalenkäten kan ifrågasättas pekar resultatet på att 

det råder för hög stressnivå i systemet och att arbetsbelastningen upplevs hög. 

Bearbetningen av enkäten pågår och åtgärder i olika former kommer att vid-

tas. Personalavdelningen vid LTH arbetar med att ta fram ett stödmaterial till 

institutionerna och utbildar sig för att kunna vara stödpersoner i den kom-

mande processen. 

 

Detta innebär att i stort sett samma risker som föregående år har identifierats. 

Det arbetas intensivt på alla nivåer inom LTH för att på bästa sätt hantera de 

identifierade riskerna.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3. Arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensförsörjning 

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. Dessutom finansieras personal- och ledarskaps-

utveckling på områdesnivå. Institutionerna ansvarar för kompetensutveckling 

av anställd personal och uppmanas att avsätta medel för detta för alla perso-

nalkategorier. Årligen görs speciella avsättningar till en satsning på postdok-

torstjänster. Den nya meriteringstjänsten för yngre forskare kommer också ge 

nya förutsättningar för rekrytering till akademiska tjänster. 
  

 

3.2. Jämställdhet, likabehandling och breddad rekrytering 

Jämställdhets- och likabehandlingsfrågorna är centrala i LTH:s verksamhet. 

Via de områdesgemensamma kostnaderna bekostas genusutbildning för lärare 

och studenter, stöd till kvinnliga nätverk inom LTH, personella resurser för 

samordning av jämställdhet och likabehandlingsarbetet. Årligen avsätts av 

fakultetens forskningsanslag 2 000 tkr för meriteringstid för underrepresente-

rat kön, 500 tkr till ersättning till föräldralediga forskarassistenter samt 900 

tkr till Lise Meitner professuren. Att öka intresset för naturvetenskap och tek-

nik i skolan och därigenom uppnå en breddad rekrytering med ökat inslag av 

kvinnliga sökande är en viktig uppgift. LTH engagerar sig i tidiga årskurser i 

skolan genom projekt som Femteklassprojektet och Teknikens dag. För högre 

årskurser finns aktiviteter som Teknik-åttan, Flickor på Teknis, Innovations-

projektet m.fl. där målet är att påverka valet av ämnen, inriktningar och fort-

satta studier, till ökat intresse för utbildningar som innehåller teknik.  LTH:s 

science center – Vattenhallen har många aktiviteter som riktar sig till skol-

klasser.  

 

Verksamheten i Helsingborg är genom större andel rekrytering från studieo-

vana miljöer en viktig del av LTH:s breddade rekrytering. Det tekniska baså-

ret har också haft stor betydelse för en breddad rekrytering. Till följd av det 

höga söktrycket och att LTH för närvarande har för många studenter antagna 

kommer basåret inte att finnas med i LTHs utbud under 2013 – 2014. 

 

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-

miljön i husen på campus. Bottenplanet på E-huset liksom totalrenoveringen 

av A-huset färdigställdes under hösten 2011. A-hus projektet har inneburit en 

uppgradering av ventilationen, inbyggnad av del av innergården och därige-

nom skapandet av utställningslokal och samlingsplats, nya lokaler för husbib-

liotek/studie-centrum samt anpassning av undervisningslokaler till moderna 

krav. Ombyggnaden skapar stora möjligheter för samverkan och synergier 

mellan A-huset och IKDC. Projekteringen för ombyggnad av V-huset har 

startat. ombyggnaden kommer starta under början av 2013. 

 

Ombyggnad av forskningslaboratorierna för förbränningsmotorer, som till 

stor del sker av arbetsmiljöskäl, har försenats och planeras att starta under 

2013. 

 

I budgeten avsätts 1 200 tkr för övriga riktade miljöåtgärder och strålskydds-

verksamhet. 

 

 

4. Övergripande förutsättningar 

Lunds Tekniska Högskola har ett av landets högsta söktryck till civilingen-

jörsutbildningen och har under de senaste åren varit mycket lyckosam när det 

gäller forskningsbidrag från de stora forskningsfinansiärerna.  

 

De studenter som kommer in på civilingenjörsutbildningarna är mycket moti-

verade, har höga betyg och har därför mycket goda förutsättningar att klara av 

studierna. Studenterna finns således kvar i systemet samtidigt som effekterna 

av att utbildningen förlängdes med en termin för fem år sedan nu blir märk-

bar. Konsekvensen blir att antalet studenter som finns på LTHs utbildningar 

med råge överstiger det uppdrag som universitetsstyrelsen angett. Under 2012 

beräknas antalet studenter uppgå till ca 6 700 vilket är ca 1 000 fler än upp-

draget anger. LTH går således med stor överkapacitet och är därmed kraftigt 

underfinansierat. Under budgetåret 2013 kommer LTH totalt att ha ett nega-

tivt myndighetskapital inom grundutbildningen. 

 

Forskningsbidragen från de statliga forskningsfinansiärerna har under de sen-

aste åren ökat mycket under kort tid. Högskolan har inte förmågan att bygga 

ut forskningsverksamheten i samma takt. Resultatet blir att kostnaderna belas-

tar de tidsbegränsade bidragen med resultatet att överskott, i form av myndig-

hetskapital, redovisas inom fakultetsanslaget. Samtidigt gäller att den fram-

tida förbrukningen av bidragen kräver medfinansiering dels i form av projekt-

anslag dels som täckning för de delar av de gemensamma kostnader som de 

externa finansiärerna anser att de inte ska betala. Här gäller således att skapa 



 

 

  

förutsättningar för att redovisa en tydlig bild av vilka fria medel som finns 

inom myndighetskapitalet. 

 

Fördelningsbeslutet har utformats så att de framtida konsekvenserna av nu 

rådande underfinansiering minimeras. Underfinansieringen fördelas därför 

mellan institutioner och LTH centralt. Institutionerna har under läsåret 2011-

2012 haft maximalt antal studenter och samma belastning förväntas kom-

mande läsår. Genom att utnyttja resurserna maximalt, vilket innebär att t.ex. 

kursutveckling senareläggs, förväntas institutionerna under en begränsad tid 

leverera överkapacitet. Detta fungerar endast under en begränsad tid och 

måste omedelbart mötas med reducerad antagning samt fler platser och ökade 

anslag till LTH. Den föreslagna finansieringsmodellen för 2013 innebär att 

institutionerna i medeltal får ungefär samma anslag som 2012 och förväntas 

anpassa verksamheten så att underskott inte genereras på institutionsnivå. 

 

I fördelningsbeslutets senare del ingår en sammanställning över de förutsätt-

ningar och överenskommelser som gäller mellan ledningen och respektive 

institution.  

 

 

5. Grundutbildning 

5.1. Utbildningsutbud  

Under budgetåret 2013 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, mastersnivå  120 hp  

   Teknisk bastermin  20 veckor  

   Tekniskt basår (ingen antagning 2013) 40 veckor  

   Livsmedelsteknisk högskoleutbildning   

 (ingen antagning 2013) 120 hp  

   Fristående kurser  

 

Internationella masterprogram –  

   Biotechnology  120 hp  

   Food Technology and Nutrition  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 2013 beslutas i 

särskild ordning under våren 2013.  

  

Trafikflyghögskolan, TFHS, tillhör organisatoriskt LTH. I avvaktan på att  

förutsättningarna för trafikflygarutbildningen klarnat 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 2013. 

 

 

5.2. Planeringsförutsättningar för grundutbildningen 

Tilldelningen från universitetet utgår från föregående års grundtilldelning, 

481 189 tkr. Anslaget ökas med 7 098 tkr för nya platser (+50 CI 2012, +45 

CI 2013, +10 HI 2013 vilket ger 50+45/2+10/2= 77,5 nya platser 2013), 

2 783+65 tkr för pris- o löneuppräkning (0,57 %), 6 300 tkr som förskottsbe-

talning för betalande studenter, 4 586 tkr för tillfälliga platser samt 2 327 tkr 

för ökning av prislappen för HSTJ.  

 

I anslaget ligger också 11 423 tkr som utgör förändringen i finansiering av 

verksamheten vid campus Helsingborg relativt år 2010. Motsvarande belopp i 

anslaget för 2012 var 7 554 tkr. 

 

Dessutom ökas anslaget med 3 227 tkr som kompensation för universitetsge-

mensamma kostnader, 2 025 tkr för reskostnader till Helsingborg och 2 220 

tkr som stimulansmedel. 

 



 

 

  

Anslaget reduceras med 12 641 tkr för kompensation för betalande studenter, 

8 443 tkr för s.k. nollpoängare, 12 600 tkr för omfördelning i senare beslut 

samt med 1 569 tkr för finansiering av bl.a. läkarutbildningen. 

 

Det totala anslaget för utbildning uppgår budgetåret 2013 till 487 991 tkr. 

Budgetåret 2012 var motsvarande anslag 490 622 tkr vilket innebär en 

minskning med ca 3 000 tkr. 

 

LTH kommer tillföras medel för konsekvenserna av de nya platserna under 

kommande år. Således ökar antalet platser enligt följande 

 

 

 50 platser 

(CI) 

45 platser 

(CI) 

10 platser 

(HI) 

Total ökning 

per år 

2012 25   25 

2013 50 22,5 5 77,5 

2014 50 45 10 105 

2015 50 45 10 105 

2016 50 45 5 100 

2017 25 45  70 

2018  22,5  22,5 

Summa 250 225 30 505 

 

 

 

5.3. Besparingsåtgärder 2013 

Till följd av bl. a. förlängningen av civilingenjörsutbildningen till 5 år har 

LTH haft för många studenter inskrivna på programmen under senare år. Un-

der 2012 -2013 uppgår ”överproduktionen” till ca 1000 hst. För att ge institut-

ionerna rimlig finansiering har medel ur LTH:s myndighetskapital inom ut-

bildning utnyttjats. I och med bokslutet för 2012 kommer myndighetskap-

italet att vara förbrukat. Extra tillskott under 2013 kommer därför att generera 

negativt myndighetskapital på LTH centralt. Fördelning enligt modell skulle 

medföra ett underskott på ca 50 000 tkr vilket inte är acceptabelt. I fördel-

ningstabellen har institutionernas samlade tilldelning därför reducerats med 6 

% vilket dock innebär att den totala tilldelningen till institutionerna ökar med 

ca 6 000 tkr i förhållande till fördelningen år 2012. För att finansiera detta 

krävs en tillskottsfinansiering med myndighetskapital av storleksordningen 

30 000 tkr.  

 

 

5.4. Fördelningsmodell 

I fördelningsbeslutet för 2010 introducerades en ny fördelningsmodell för 

grundutbildningen. Modellens mål är att ge institutionerna en ersättning som 

svarar mot kostnaderna att genomföra en kurs samtidigt som programledning-

ar och utbildningsnämnder får ett verktyg i form av planeringsramar för kur-

ser, ekonomi och antalet helårsstudenter. 



 

 

  

 

Huvudförutsättningarna för systemet är: 

 

 Tilldelningen för varje kurs bestäms genom ett startbelopp och en er-

sättning per student över ett visst minimiantal studenter (normalt 16 

studenter, i vissa fall 10 studenter) 

 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 kursregistrerade studenter  

 Institutionerna tilldelas riktade medel för experimentell verksamhet 

och utrustning 

 Institutionerna tilldelas också en basersättning per helårsstudent  

 Examensarbeten och projektkurser med enstaka studenter ersätts med 

visst belopp per hst. 

 

En viktig förutsättning för att modellen ska fungera är att programledningen 

har en planeringsram avseende ekonomi och helårsstudenter. Underlaget för 

planeringsramen beräknas med senaste kalenderårs utfall avseende studenter 

och gällande kostnadsfaktorer. LTHs ledning beslutar efter beredning i ut-

bildningsnämnder och utbildningsberedning om eventuella justeringar av pla-

neringsramen och fastställer sedan planeringsramar för samtliga program. 

Planeringen för kommande budgetår ska utföras så att verksamheten ryms 

inom fastställd ram avseende ekonomi och antal helårsstudenter. Detta inne-

bär att nya kurser måste kompenseras med att gamla kurser utgår. Om kursut-

budet minskas kan ”överblivna” studenter placeras på en budgetkurs utan 

startbelopp. 

 

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.  

 

De kurser som inte når minimigränsen för antalet studenter ger ingen kurstill-

delning. Vissa kurser samläses med motsvarande kurs på andra fakulteter. 

Programram 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. Ut-

bildningsnämnden kan besluta att viss kurs ska ges trots att antalet studenter 

understiger stipulerat antal studenter. Beslutet innebär att kursen tilldelas fullt 

startbelopp som ska inrymmas i programmets planeringsram. Kurser med 

stort antal studenter tilldelas flera startbelopp. För varje grupp om 140 studen-



 

 

  

ter utgår ett startbelopp. Antalet studenter som ger ersättning reduceras nor-

malt 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.  

 

5.4.1 Delade kurser 

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. 

 

5.4.2 Individuella projektkurser, praktikkursen och examensarbeten 

Individuella projektkurser, praktikkursen och examensarbeten hanteras med 

enhetstaxa per hst. Normalt finns endast en projektkurs på en institution. 

 

5.4.3 Fristående kurser och specialstuderande 

Kurser som ges helt som fristående kurser behandlas som programkurser. 

Institutionen tilldelas i särskilt beslut ett maxuppdrag (hst) för specialstu-

derande och studerande som följer programkurs som fristående kurs. Över-

produktion ger normalt inte underlag för ersättning kommande budgetår. 

 

5.4.4 Förutsättningar 2013 

För budgetåret 2013 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.  

 

 Arkitekt 

 Datateknik, Helsingborg 

 Elektroteknik med automation, Helsingborg 

 Livsmedelsteknik, Helsingborg 

 Järnvägsteknik, Helsingborg 

 Väg- & trafikteknik, Helsingborg 

 

Institutionen tillförs dock samma startersättning som gäller för 16 stu-

denter. Den lägre nivån infördes för en övergångsperiod i avvaktan på 

att programstrukturen anpassats till 16-nivån och kommer att omprö-

vas i budgetarbetet inför 2014. Programledningarna bör därför under 

2013 se över kursstrukturen för aktuella program.  

 

 Startbeloppet, som är proportionellt mot antalet hp, fastställs till 200 

tkr för en 7,5 hp-kurs 

 Ersättningen per student, som är proportionellt mot antalet hp, fast-

ställs 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 



 

 

  

 Kursersättningen ökas generellt med 20 % för kurser inom arkitekt-

programmet 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 

 

5.4.5 Ersättning för laborativ verksamhet 

Ersättningen för laborativ verksamhet har tidigare fastställts med utgångs-

punkt från beräkningar från respektive institution. Avsikten med posten är att 

institutionen ska kunna behålla laborativa inslag även när studentantalet tem-

porärt minskar. Ersättningen ligger fast och justeras endast om särskilda skäl 

föreligger. Kostnader för ritsalar (5 900 tkr) och verkstaden (1 000 tkr) vid A-

IKDC liksom kostnad för extra yta inom IKDC (700 tkr) ingår i posten för 

LTH Gemensamt. 

 

5.4.6 Internationalisering 

I tilldelningen till LTH finns särskilda medel för stimulans av internationellt 

samarbete. Cirka 90 procent av anslaget fördelas i relation till antalet inre-

sande hst som redovisats på respektive institution under senaste läsår.  

 

5.4.7 Pedagogisk akademi 
Institutionen tilldelas 50 tkr för varje lärare som är tillsvidareanställd med 

aktiv tjänst omfattande minst 50 % vid institutionen och är antagen i LTH:s 

pedagogiska akademi. 

 

5.4.8 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. I anslagstilldelningen till LTH ingår 

medel för ersättning för extrakostnader som reskostnader och restidskostnader 

för de som undervisar i Helsingborg. Medlen fördelas i relation till antalet 

högskolepoäng som institutionen undervisar i Helsingborg. Kurser som ges i 

Lund ger således inte underlag för ersättning.  

 

 

5.5. Donation från Stichting IKEA Foundation 

Industridesignprogrammet stöds av en donation från IKEA som 2013 uppgår 

till 10 300 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 

Totalt 10 300 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. 

 

 

5.6. Fördelning av medel för utbildning till institutioner 

Anslaget för utbildning fördelas i följande proportioner 

 

Ersättning för kurser 461 374 tkr 

Ersättning för laborativa miljöer  56 077 tkr 

Internationalisering 1 400 tkr 

Pedagogisk akademi 3 400 tkr 

Resekostnader Helsingborg 2 025 tkr 

Totalt 524 276 tkr 

  

Medel för speciella projekt(inkl Kina) 21 212 tkr 

 

Täckning med myndighetskapital -30 628 tkr 

Reduktion av anslag till institutioner 6,0% -26 889 tkr 

Anslag 487 971 tkr 

 

 

Fördelningen på institutioner framgår av bilaga 1A. Kostnaden för köp av 

kurser från andra områden regleras i avtal på fakultetsnivå och beräknas nor-

malt med riksprislappar för hst resp hpr reducerade med 13 % på utfallet en-

ligt Ladok för senaste läsår.  

 

 

5.7. Speciella projekt finansierade med anslaget för utbildning 

 

5.7.1. Strukturella förändringar i Helsingborg 

I universitetsstyrelsens fördelningsbeslut belastas LTH med 2 076 tkr inom 

utbildningsanslaget för basorganisationen i Helsingborg. För gemensam ser-

vice i Helsingborg avsätts 1 000 tkr. Hyra för gemensamma lokaler i Helsing-

borg uppgår till 2 440 tkr. MIE tilldelades 2012 medel för inköp av laborativt 

material. Kostnaden delas upp med 440 tkr 2012 resp 2013.  

 

Totalt 5956 tkr 

 

 



 

 

  

5.7.2. Nya program 

Två helt nya program, civilingenjörsprogrammet Medicin och teknik samt 

mastersprogrammet i Energieffektivt byggande, är under uppbyggnad. Då 

tidigare hst inte finns har 1 200 tkr reserverats för vartdera programmet. Med-

len är avsedda att täcka kostnader för planering och genomförande av ny års-

kurs och utbetalas efter särskilt beslut av rektor. 

 

5.7.3. Genombrottet 

Genombrottets huvuduppgift är att utveckla pedagogiken på LTH och att 

delta i kvalitetsuppföljningen av grundutbildningen. Verksamheten är också 

engagerad i utvärdering av meriter för pedagogisk akademi samt i interna 

kurser för lärarutveckling. Finansieringen uppgår till 3 906 tkr. 

 

 

5.7.4. Vattenhallen 

Antalet besökare till LTH:s Science center, Vattenhallen, har ökat kraftigt 

under senaste året. Verksamheten som också omfattar projekten SI och Stu-

dent success finansieras med 5 940 tkr ur utbildningsanslaget samt med ex-

terna medel. Projektet Gemstone genomförs inte under 2013. 

 

5.7.5. Antagningsprov Arkitektur och Industridesign 

För täckning av kostnader för antagningsprov för programmen reserveras 180 

tkr (A 120 tkr, ID 60 tkr). Medlen disponeras av antagningsavdelningen inom 

LTHs kansli. 

 

5.7.6. Brandmannautbildning 

I utbildningen i brandteknik ingår en brandmannautbildning som finansieras 

med 305 tkr. Medlen disponeras av programledningen. 

 

5.7.7. Internationalisering 

Internationella avdelningen inom kansliet disponerar 200 tkr för speciella 

internationaliseringsprojekt. 

 

5.7.8. Nationellt resurscentrum för fysik 

Universitetet tillförs riktade medel för Nationellt resurscentrum för fysik. 

LTH och naturvetenskapliga fakulteten avsätter utöver detta 242 tkr vardera. 

 

5.7.9. Husstyrelser 

Varje hus på LTH:s campus har en husstyrelse. I vissa fall utgör en institut-

ionsstyrelse kärnan i husstyrelsen. I de hus som inrymmer gemensamma läro-

salar 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 kostnadsredukt-

ion. Härigenom överförs alla underlag för finansieringsbidrag till institution-

erna. 

 

 

 



 

 

  

5.7.10. Kinasatsningen 

För civilingenjörsutbildningen i Kina avsätts 600 tkr. Medlen avser verksam-

het vid reglerteknik, EIT och inom TM-programmet. 

 

5.7.11. Avskrivningar KC 

Avskrivningskostnader (633 tkr) för tidigare ombyggnad inom kemicentrum. 

Medlen förs till husstyrelsen på KC. 

 

5.7.12. Formula student 

Formula student är namnet på det projekt inom maskinteknik som innebär 

byggandet av en racerbil som sedan deltar i internationella tävlingar. projektet 

finansieras med 300 tkr och medlen disponeras av Energivetenskaper. 

 

 

6. Forskning och forskarutbildning 

6.1. Planeringsförutsättningar för forskning och forskarutbild-

ning 

Fakultetsanslaget uppgick 2012 till 361 708 tkr. För budgetåret 2013 gäller 

361 860 tkr dvs i princip oförändrat anslag. Ramanslaget 2012 (336 058 tkr) 

reduceras med 1 500 tkr för omfördelning till område S, EHL och K samt 

med 401 tkr för omfördelning för SASNET. Anslaget ökas med 2 053 tkr för 

pris- och löneomräkning (0,57 %). I totala anslaget ingår, liksom föregående 

år, strategiska forskningsmedel med 25 650 tkr. De strategiska forsknings-

medlen är öronmärkta till nanoforskningen vid fysik. Universitetsstyrelsen 

har inte fördelat samtliga medel vilket innebär att LTHs fakultetsanslag kan 

komma att ökas något.  

 

I halvårsbokslutet 2012 hade LTH ett myndighetskapital på 246 506 tkr inom 

forskningen. Samtidigt har ca 570 000 tkr periodiserats till nästa period. Av 

myndighetskapitalet låg ca 27 000 tkr på LTHs styrelse. 

 

 

6.2. Ny modell för fördelning av fakultetsanslaget 

LTHs styrelse har beslutat att en ny modell för fördelning av fakultetsmedel 

ska tillämpas med början i fördelningsbeslutet för 2013. I det följande besk-

rivs den nya modellen.  

 

Förutsättningarna för modellen har varit att skapa en fördelning som bygger 

på kända parametrar och som är tydlig och transperent. Det tidigare enhetsbi-

draget måste ersättas med en eller flera poster som på ett tydligt sätt kopplas 

till verksamhetsparametrar. En viss koppling till utbildning på grundläggande 

och avancerad nivå har efterfrågats. Modellen ska också skapa utrymme för 

framtida investeringar i tung utrustning eftersom vissa av de externa forsk-

ningsfinansiärerna inte längre finansierar utrustning. Dessutom ska utrymme 

finnas för strategiska satsningar och medfinansieringar. Genusperspektivet 



 

 

  

beaktas genom dels genom en ökad tilldelning till kvinnliga docenter och dels 

genom att meriteringsstödet formuleras så att det omfattar meritering till lek-

tor, docent och professor.  

 

Den nya fördelningsmodellen bygger på följande parametrar 

 

 Basfinansiering som ersätter större delen av enhetsbidraget och kopp-

las till kostnader för lön och drift 

 Ersättning per docent (professor). Ersätter i stort resterande del av 

enhetsbidraget. 

 Medel för investeringar. Premierar investeringar och ger utrymme 

för prioriterade satsningar på tung utrustning. 

 EU-medfinansiering. En viktig del av forskningsfinansieringen 

kommer via EU. I fördelningsmodell finns en medfinansiering för att 

täcka en del av den overhead som inte får tas ut på EU-anslagen. Pos-

ten kan efter särskilt beslut omfatta även andra typer av forskningsbi-

drag där OH-uttaget är begränsat. 

 Prefektbidraget som är ett mindre bidrag per år för att stödja prefek-

tens forskning/forskarlag ingår i modellen. 

 Examinationspremien för forskarexamen. Examenspremien ökas 

samtidigt som ersättning för tryckning slopas. 

 Postdoktor-tjänster kommer att finansieras efter sökförfarande. 

 Meriteringsstöd är avsett att stödja lärare av underrepresenterat kön 

som håller på att meritera sig till högre tjänst. 

 Gemensamma forskarutbildningskurser som uppfyller fastställda 

kriterier kommer att få finansiering. 

 Startbidrag. Bidraget tilldelas normalt nya forskningsmiljöer i sam-

band med strategiska rekryteringar. 

 LTHs strategiska satsningar. Samtliga strategiska satsningar redovi-

sas i ett sammanhang. 

 Engångskompensering för modellbyte. Differensen mellan fördel-

ningsbeslutet 2012 och beräknad fördelning 2012 enligt den nya mo-

dellen förs in som ett engångsbelopp som avtrappas på tre år. 

 Buffert. I valet mellan att avsätta speciella potter och därmed få varie-

rande prislappar eller att fastställa per capitapris har det senare valts. 

Detta innebär dock att det måste finnas en buffert för att hantera fluk-

tuationerna. Medel som frigörs i ny budgetprocess förs till Buffert. 

Buffertposten fördelas proportionellt mot basfinansieringen. 

 

6.2.1. Basfinansiering  

Basfinansieringen beräknas i proportion till medelvärdet av totalt redovisade 

kostnader för lön och drift för institutionen i de tre senaste läsårens bokslut 

(samma konton som utgör fördelningsbas för OH). Härigenom kommer även 

grundutbildningen att ge underlag för basfinansieringen. Genom att använda 

drift- och lönekostnader som underlag kommer stipendier inte att finnas med i 

underlaget. Basfinansieringen beräknas som ca 10 % av totala kostnaderna för 

lön och drift och motsvarar ca 30 % av anslaget.  

 



 

 

  

6.2.2. Docent och professor 

Tilldelningen för antalet docenter med tillsvidareanställning omfattande minst 

50 % aktiv tjänst ökas från nuvarande 50 tkr till 220 tkr. Underlaget beräknas 

som ett medelvärde för de tre senaste åren och avläsningen sker den 30 juni. 

För kvinnliga docenter tilldelas institutionen ytterligare 50 tkr. Samtliga pro-

fessorer förutsätts vara docenter och ingår i beräkningsunderlaget.  Posten 

omfattar ca 20 % av anslaget. 

 

 

6.2.3. Medel för investeringar 

En del av de stora externa finansiärerna fördelar i fortsättningen inte medel 

för forskningsutrustning. Universitetet förväntas stå för den delen med egna 

medel. Med antagandet att ca 25 % av avskrivningskostnaderna i fortsättning-

en måste finansieras med egna medel bör ca 10 000 tkr per år på sikt utnyttjas 

för avskrivningar. Genom att fördela 10 000 tkr per år för investeringar med 

avskrivningstid fem år kommer det totala avskrivningsbeloppet på 10 000 tkr 

per år att byggas upp under perioden.  Under uppbyggnadstiden fördelas 

skillnaden mellan fördelade avskrivningsmedel och 10 000 tkr i proportion 

mot medelvärdet av de senaste tre kalenderårens avskrivningskostnader. 

 

6.2.4. Medfinansiering av EU-anslag 

EU-anslag får normalt inte belastas med full overhead. Då EU-anslag bedöms 

vara strategiskt viktiga kompenseras institutionerna till viss del för differen-

sen mellan av EU, tillåten och verklig overhead. Ersättningen beräknas som 

12,5 % på medelvärdet av redovisade EU-intäkter i de tre senaste årsbokslu-

ten. Andra forskningsbidrag kan efter särskilt beslut ingå i beräkningsun-

derlaget om särskilda skäl finns. 

 

6.2.5. Prefektbidrag 

Prefektbidraget betalas årligen till institutionen och avser stöd till prefektens 

forskningsverksamhet. Ersättningen är normalt 200 tkr/år. För institutioner 

med en omslutning < 30 mnkr reduceras bidraget till 100 tkr/år och för in-

stitutioner med omslutning > 70 mnkr ökas den till 300 tkr/år. Rektors och 

prorektors moderinstitutioner tillförs 300 tkr/år resp. 200 tkr/år. 

 

6.2.6. Examinationspremie 

För att stimulera forskarutbildningen fördelar LTH medel beräknat för antalet 

doktors- och licentiatexamina. Anslaget beräknas på totala antalet uttagna 

examina inom respektive kategori under den senaste femårsperioden. Halv 

ersättning gäller för licentiatexamen. Licentiat som avlägger doktorsexamen 

medför ytterligare halv ersättning. Ersättning är 120 tkr/dr och år.  Medel för 

tryckning av avhandling utbetalas inte. Avläsning sker 30 september. 

 

6.2.7. Postdoktortjänster  

Institutionen kan söka finansiering för postdoktortjänst omfattande två år med 

550 tkr per år. Ansökningarna behandlas av forskningsnämnderna och beslu-

tas av rektor. Finansieringen som, gäller två år omfattar 550 tkr per år. Den 

totala kostnaden beräknas för 2013 till ca 8 500 tkr.  

 



 

 

  

6.2.8. Meriteringsstöd   

Meriteringsstöd är avsett att stödja lärare av underrepresenterat kön som me-

riterar sig till högre tjänst. Meriteringsstödet kan sökas för meritering till lek-

tor, docent och professor. Meriteringsstödet omfattar normalt 50 % av tjänst 

under 9 månader (kan variera mellan 6 till 12 månader). 

 

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. Kostnaderna som beräknas kunna uppgå 

till 500 tkr finansieras genom posten Reserverade medel för senare fördelning 

(3 651 tkr). 

 

6.2.9. Gemensamma forskarutbildningskurser 

Medel avsätts för gemensamma forskarutbildningskurser. För att klassas som 

gemensam kurs krävs dels en av forskningsnämnd godkänd kursplan, dels att 

kursen utannonserats och erbjudits så att forskarstuderande vid andra institut-

ioner kan delta. Institutionens samlade antal helårsprestationer inom angivna 

kurser som uppfyller kriterierna räknas oberoende av antalet deltagare per 

kurs (dock minst 2 deltagare per kurs). Ersättningen ges inledningsvis med 

samma ersättningsnivå (60 tkr) som gäller per helårsstudent för projektkurser 

inom grundutbildningen. För forskarutbildningskurserna tillämpas dock en-

hetsprislappen (60 tkr/hpr) per helårsprestation och beräknas på utfallet 

föregående läsår. Förfarandet innebär att ersättning för forskarutbildningskur-

ser delas ut först 2014. 

 

6.2.10. Buffert 

Till följd av att fixa prislappar används i fördelningsmodellen kommer de 

olika posterna att kräva större eller mindre utrymme från år till år. För att ge 

utrymme för variationerna skapas en buffert som i den mån den inte utnyttjas 

för att täcka behov inom posterna fördelas till institutionerna enligt samma 

proportioner som gäller för bastilldelningen. Bufferttilldelningen gäller endast 

för ett år och beloppet återgår till bufferten i budgetarbetet för nästkommande 

år.  

 

6.2.11. Engångskompensering för modellbyte - normalkompensation 

Övergången till ny modell innebär att det tidigare enhetsbidraget ersätts med 

basanslag, ökat docentanslag samt speciella medel för infrastruktursatsningar. 

Dessutom beräknas tilldelningen i produktionsposterna på medelvärdet för de 

senaste tre åren. Skillnaden mellan ny modell och tidigare modell har räknats 



 

 

  

fram och förs in som en justering av tilldelningen. Justeringen görs för både 

positiva och negativa differenser. Justeringsposten, som benämns normal-

kompensering, kommer att trappas ner under 2013 och 2014. 

 

6.2.12. Strategiska satsningar 

I fördelningsbeslutet för 2012 är de strategiska satsningarna uppdelade på 

 

 Matchning av externa bidrag 

 LTHs egna strategiska satsningar 

 RQ 08 

 Riktad infrastruktur 

 Startbidrag  

 

De strategiska satsningarna har lite olika karaktär. De som utgör matchning 

av externa bidrag har i regel bestämd varaktighet som överensstämmer med 

bidragets varaktighet. Det är dock oklart huruvida bidragen kommer perma-

nentas efter avtalsperioden eller om de avtrappas eller upphör helt. För RQ08 

gäller att öronmärkningen av anslagen upphör 2013 men att beloppen förs till 

fakultetsanslaget. Riktade infrastruktursatsningar avser medel till större inve-

steringar eller hyrestäckning av speciellt dyra byggprojekt (tex. nanolabb) där 

hyreskostnaden inte till fullo lagts in i hyresutjämningen. Startbidrag tilldelas 

projekt oftast i samband med speciella nyrekryteringar. Startbidragen avtrap-

pas normalt under fem år. 

 

I den nya modellen finns endast två kategorier för strategiska anslag: startbi-

drag och LTHs strategiska satsningar. Varje satsning ska vara bestämd i tid.  

 

6.2.13. Startbidrag 

Startbidrag kan utdelas vid strategiska rekryteringar och ges under fem år. 

Bidraget var tidigare 1 500 tkr fördelat på fem år med 500, 400, 300, 200 och 

100 tkr. Bidraget uppgår nu normalt till 600 tkr första året och är fördelat med 

500, 400, 300 och 200 tkr de följande åren. Totalt utgör således ett nytt start-

bidrag 2 000 tkr. Medel som frigörs i ny budgetprocess förs till posten Buf-

fert.  

 

 

6.3. Reserverade medel för vidareförmedling 

LTH tillförs 25 650 tkr i strategiska forskningsmedel som vidareförmedlas till 

Nanoforskningen vid fysiska institutionen. Medel reserveras för riktade bi-

drag till GIS-centrum (280 tkr), Läkemedel i Lund (300 tkr), Lunarc (550 + 

420 tkr bidraget till Lunarc tillförs inst för Byggvetenskaper), Bygguniversi-

tetet (200 tkr) och Mobile Heights (200 tkr). Föreståndaren för bygguniversi-

tetet tilldelas 100 tkr som redovisas som strategisk satsning till Bygg o Miljö-

teknik. 

  

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 för konferens. I anslaget ingår 750 tkr för 

gemensamma forskarutbildningskurser.   

  

För gemensam service i Helsingborg belastas LTH med 460 tkr av fakultets- 

anslaget. Medel för gemensam service belastar också utbildningsanslaget.  

  

Medel för Forskarskolan LIFT som tidigare redovisats här är nu placerade på 

Livsmedelsteknik under rubriken forskarutbildning. 

 

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. 

 

 

6.4. Fördelning av fakultetsanslaget 

Fördelningen av fakultetsmedel enligt modell kommenteras för respektive 

institution i avsnitt 9.  

 

För forskarutbildningskurser avsätts 450 tkr som fördelas på forskarutbild-

ningspaketet ”Post Graduate Courses in the Life Sciences at Lund University” 

med 200 tkr samt forskarskolan LIFT med 250 tkr. Forskarutbildningskurser-

na i dessa paket kommer under 2014 finansieras i enlighet med de nya regler-

na för forskarutbildningskurser. 

 

Ytterligare medel för forskarutbildning kommer inte att fördelas under 2013. 

Däremot kommer antalet helårsprestationer (hpr) som redovisats på av forsk-

ningsberedningen godkända forskarutbildningskurser under perioden 1 juli 

2012 till 30 juni 2013 att ligga till underlag för tilldelning 2014. 

 

I samband med ombyggnaden av V-huset har uppdatering av klimatkammare 

aktualiserats. Projektet som beräknas kosta 10 Mkr med en avskrivningstid på 

10 år kommer att hanteras som strategisk satsning. Medel ska reserveras i 

fördelningsbeslut med början då projektet genomförts.  

 

 

 



 

 

  

7. 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 2013 gäller 1811 kr/m
2
 ovan 

mark, 672 kr/m
2
 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 bud-

getår.  Den totala hyreskostnaden för 2013 uppgår till 196 822 tkr. 

  

Anslagsjusteringar till följd av enhetshyran framgår av bilaga. 

 

 

8. Kostnader för gemensamma verksamheter 

Gemensamma kostnader finansieras genom ett påslag på kostnader för lön 

och drift inom utbildning och forskning. Då de gemensamma kostnaderna 

inom de olika verksamheterna har olika storlek kommer det procentuella 

påslag som skall göras på kostnader inom respektive verksamhet att variera. 

För LTH gäller att en stor del av den gemensamma grundutbildningsservicen 

räknas som gemensam kostnad. Forskningssidan har å andra sidan inte 

samma behov av administrativ service och belastas därför av ett lägre påslag. 

Följden blir att skillnaden i påslag mellan verksamheterna är oroande stor och 

riskerar att påverka ekonomistyrningen på institutionerna.  

 

 

8.1. LTH:s ledningsfunktioner 

8.1.1. Arvode och uppdragstillägg – tillämpningsföreskrifter vid LTH 

I bilaga 5 redovisas vilka funktioner inom LTH som berättigar till uppdrags-

tillägg och vilka belopp som gäller. 

 

8.1.2. 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 8 140 tkr. 

 

 

8.2. 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.  

 

8.2.1. Fakultetskansliet  

Under fakultetskansliet finansieras kostnader för administrativt stöd och ser-

vice till LTH:s ledningsfunktioner och institutioner. Kansliet har under 2012 

utökats med en tjänst som kvalitetssamordnare. Under fakultetskansliet redo-

visas också kostnader för personal-, ekonomi-, service o teknik- och informat-

ionsavdelningarna. I anslaget ingår också finansiering av drift, kompetensut-

veckling, ledarskapsutbildning, alumnverksamhet, webb och mediabevakning 

för hela LTH:s kansli. Totalt avsätts 27 374 tkr. 

 

8.2.2. 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 miljö-/strålskydd, gemen-

sam post- och telehantering samt lokalvård för gemensamma lokaler.  Totalt 

avsätts 31 777 tkr. 

 

8.2.3. Forskningsgemensamma kostnader 

Anslaget för forskningsinformation och forskningsservice uppgår till 450 tkr. 

 

8.2.4. Studentservice och programservice 

Anslaget för student- och programservice kan indelas i  

 

 Anslag till nedsättning resp uppdragstillägg för 

UN/programledning  14 040 tkr 

 Anslag för lönekostnader till programplanering, studi-

evägledning, kuratorer, karriärvägledning och inter-

nationella avdelningen  25 965 tkr 

 Anslag för programgemensamma aktiviteter  3 575 tkr 

 Anslag för läsrum och uppehållsrum  10 672 tkr 

 Samarbetet med studentkåren som specificeras i avtal 

omfattar ersättning för kårens deltagande i examens-

högtider, studentmottagning, internationellt arbete 

mm 595 tkr 

 Studiehandbok, examenshögtid schemasystem mm 505 tkr 

 

Total kostnad för student- och programservice    55 352 tkr 

 

8.2.5. Studentrekrytering  

Studentrekrytering omfattar rekryteringsmaterial, mässor mm 2 560 tkr 

 

 

 

 

 



 

 

  

8.3. Speciella verksamheter som är knutna till LTH:s kansli 

8.3.1. 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 passersystemet. Totalt avsätts 6 776 tkr för datordrift och 

licenser och 2 171 tkr för investeringar. Totalt 8 947 tkr. 

 

8.3.2. 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. Dessu-

tom finansieras förvärv till biblioteket i Helsingborg. Anslag till universitets-

biblioteket, biblioteksdirektionen samt kulturarvet tas inom kostnader för ge-

mensamma ändamål på universitetsnivå liksom kostnader för elektroniska 

tidskrifter. Totalt avsätts 7 120 tkr för biblioteksverksamhet inom LTH. 

 

8.3.3. Rehabilitering och strukturella förändringar 

Kostnader för lokal rehabilitering och strukturella förändringar. 1 600 tkr.  

 

8.3.4.  Kostnader för LTH-nytt 

LTH:s egen tidning kostar 325 tkr. Tidningen ges ut 2 ggr per år.  

 

Sammanfattningsvis fördelas de LTH gemensamma kostnaderna enligt föl-

jande 

 

 
 

 

Totalt avsätts 143 645 tkr för LTH gemensamma kostnader. 

 

 

8.4. Universitetsgemensamma kostnader 

De universitetsgemensamma kostnaderna samt LTH-gemensamma kostna-

derna redovisas i tabell nedan. I universitetsgemensamma kostnader ingår 

avgift för CFL (4 606 tkr) och gemensamma servicefunktioner i Helsingborg 

(2 439 tkr). I de universitetsgemensamma kostnaderna ingår också lokal löne-

avgift på 9693 tkr som tidigare belastat lönekostnaderna.  

Områdesgemensam kostnad LTH

Utbildning Upp utb Forskning Summa

Ledning 5 020 150 5 170 10 340

Ekonomi-Personal 5 292 250 7 593 13 135

Utbildning-Forskning 49 200 0 6 920 56 120

Infrastruktur 35 565 0 21 365 56 930

Bibliotek 2 136 0 4 984 7 120

Nivåspecifikt 0 0 0 0

Totalt 97 213 400 46 032 143 645



 

 

  

 

 

Universitetsgemensam kostnad för LTH     

  Utbildning Upp utb Forskning Summa 

Totalt 66 683 607 72 265 139 555 

 

 

9. Ekonomiska förutsättningar redovisade per institution 

I följande avsnitt kommenteras speciella objekt inom grundutbildning och 

forskning. 

 

9.1. Arkitektur och byggd miljö 

9.1.1. Grundutbildning 

Bidraget för laborativ verksamhet ökas med 250 tkr. Ökningen är avsedd att 

täcka kostnader för planering och genomförande av speciella aktiviteter vid 

A-programmet som mässor, utställningar mm. 

 

9.1.2. Forskning och forskarutbildning 

 Institutionen tilldelas följande medel 

 Startbidrag Christer Malmström tom 2014 200 tkr 

 Strat: Svenska forskarskolan i arkitektur Formas, tom 2017 1 000 tkr 

 Strat: Hyresbidrag sollaboratorium, omprövas årligen 300 tkr 

 

9.1.3. Övrigt 

Avdelningen för Boende och bostadsutvecklings belastades 2010 med ge-

mensamma kostnader för resekostnader för studerande i samband med upp-

dragsutbildning. Totalt omfattade detta 1 500 tkr. Enligt sektion ekonomi var 

detta felaktigt och bör regleras på områdesnivå.  

 

Beloppet, 1 500 tkr, ingår inte i fördelningsbeslutet för 2013 men ska utbeta-

las till institutionen vid lämplig tidpunkt som bestäms av rektor i samråd med 

prefekten för institutionen. 

 

9.2. Bygg- och miljöteknologi 

9.2.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Startbidrag Roberto Crocetti tom 2014 200 tkr 

 Postdoktor tom 2013 550 tkr 

 Postdoktor tom 2014 550 tkr 

 Meriteringsstöd, Eva Frühvald Hansson 300 tkr 

 Strat: Bygguniversitetet, föreståndare tom 2013 100 tkr 

 Strat: Riktat stöd för etablering i Helsingborg, tom 2015 500 tkr 

 

 



 

 

  

9.2.2. Övrigt 

Bygguniversitetet tillförs 200 tkr (redovisas under fakultetsanslaget: Reserve-

rade medel för vidareförmedling). Dessutom tillförs institutionen 100 tkr för 

föreståndare för Bygguniversitetet enligt ovan. 

 

9.3. Byggvetenskaper 

9.3.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Biträdande lektor, tom 2013 750 tkr 

 Strat: Materialsatsning ESS, 900 tkr 2013-2014, 400 tkr 2015 900 tkr 

 Strat: Akustik- och vibrationslaboratorium, tom 2014 200 tkr  

 Strat: Riktat stöd för etablering i Helsingborg, tom 2015 500 tkr 

 

9.4. Datavetenskap 

9.4.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Postdoktor, tom 2014 550 tkr 

 Strat: IT, Ease Vinnova, tom 2015 1 000 tkr 

 Strat: Akenine Möller, tom 2015 300 tkr 

 Strat: Riktat stöd för etablering i Helsingborg, tom 2013 500 tkr 

 Robotlab, tom 2015 500 tkr 

 

9.5. Designvetenskaper 

9.5.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Startbidrag tom 2017 1 200 tkr 

 Postdoktor tom 2013 550 tkr 

 Forskningsinfrastruktur tom 2017 280 tkr 

 Meriteringsstöd: Åsa Ek 300 tkr 

 Meriteringsstöd: Aneta Wierzbicka 300 tkr 

 Strat: Metalund, tom 2017 1 000 tkr  

 Strat: RQ08, avtrappas under tre år tom. 2014 793 tkr 

 Strat: Klimatforskning, tills vidare. En forskargrupp inom  

klimatforskning överfördes från arbetslivsinstitutet till LTH. 3 000 tkr 

 Strat: Aerosollab, omprövas årligen 600 tkr 

 Strat: VR-lab, omprövas årligen 400 tkr 

 Strat: Spec hyra. Kompensation för komplikationer i 

hyressättning på IKDC till följd av donationens inverkan.  

Omprövas årligen 300 tkr 

 Strat: PIE-p, tom 2013 400 tkr 

 

9.5.2. Övrigt 

Institutionen tillförs också medel för Transportförpackningsforskning i sär-

skild ordning via Bo Rydins stiftelse samt för designprogrammet via Stichting 



 

 

  

IKEA Foundation. IKEA-donationen redovisas i särskilt avsnitt under ansla-

get för grundutbildning respektive anslaget för forskning. 

  

9.6. Elektro- och informationsteknologi 

9.6.1. Grundutbildning 

Bidraget för laborativ verksamhet ökas med 1 000 tkr för drift av lab-lokaler i 

Helsingborg. 

 

9.6.2. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Startbidrag tom 2016 500 tkr 

 Meriteringsstöd: Rebecka Seviour (Lise Meitner) 450 tkr 

 Meriteringsstöd: Maria Kihl 400 tkr 

 Strat: Riktat stöd för etablering i Helsingborg, tom 2013 500 tkr 

 Strat: Etableringsstöd till Lars Erik Wernersson. Wernerssons  

verksamhet flyttade från Fysik till EIT. tom 2015 400 tkr 

 Strat: IT SOS Vinnova, tom 2014 1 000 tkr 

 Strat: NRC Wallenberg Linné, 100 tkr tom 2017 100 tkr 

 

9.6.3. Övrigt 

År 2000 instiftades programmet Socware Research & Education av Närings-

departementet som löpte under första hälften av 2000-talet. 2005 uppstod den 

helt unika situationen att Näringsdepartementet inte fullföljde det kontrakt 

som tecknats och betalningen för redan utfört arbete uteblev. Därvid uppkom 

en brist på dåvarande Institutionen för Elektrovetenskap på ca 6.5 Mkr som 

inte reglerats. Denna skuld flyttades senare över till Institutionen för Elektro- 

och informationsteknik (EIT). LTH har lovat EIT att överta denna skuld. Un-

der 2012 erhöll EIT två startbidrag på totalt 1.2 Mkr som inte utnyttjades för 

givna syften, dessa ses som en skuldavskrivning. Institutionen har finansierat 

ombyggnad av ett laboratorium för 1,5 Mkr. Kostnaden för detta finansieras 

nu genom överföring av kapital till institutionen samtidigt som skulden på 

EIT reduceras till 3,8 Mkr. Beloppet regleras inte i detta fördelningsbeslut 

men ska utbetalas till institutionen vid tidpunkt som bestäms av rektor i sam-

råd med prefekten för institutionen. 

 

Institutionen redovisar en kraftig ökning av myndighetskapitalet (ca 9 000 

tkr) inom verksamheten forskning beroende på att statliga forskningsmedel 

avseende flera år för projekt i anslutning till ESS överförts från LU centralt 

till institutionen. 

 

 

9.7. Energivetenskaper  

9.7.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Postdoktor tom 2014 550 tkr 

 Strat: Förbränningsmotorer, tom 2013 1 000 tkr 



 

 

  

 Strat: Kraftverksteknik, tom 2013  400 tkr 

 

9.7.2. Övrigt 

Ombyggnaden av motorlabb beräknas starta under våren 2013. Ombyggna-

den, som beräknas innebära en ökad hyreskostnad på ca 7,5 Mkr/år, finansie-

ras till hälften med LU-centrala medel. Resterande kostnad finansieras inom 

ramen för LTHs hyresutjämningssystem. 

 

9.8. Fysik  

9.8.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Startbidrag avd gemensamt tom 2013 100 tkr 

 Startbidrag Heiner Linke tom 2014 200 tkr 

 Startbidrag Alexander Konnov tom 2014 200 tkr 

 Postdoktor Björn Pererik Andreasson tom 2013 550 tkr 

 Postdoktor Johan Axelsson tom 2013 550 tkr 

 Forskningsinfrastruktur tom 2017 220 tkr 

 Strat: Laser Spectroscopy VR, medfinansiering tom 2017 300 tkr 

 Strat: RQ08, avtrappas under tre år. Sista anslag 2014. 1 933 tkr 

 Strat: Nanosceince VR, medfinansiering tom 2017 300 tkr 

 Strat: Wallenberg scolarship L´Huillier, tom 2014 500 tkr 

 Strat: Thamprofessur: L´Huillier, tills vidare 300 tkr 

 Strat: Lasercentrum, från början riktad satsning i  

regleringsbrev. Tills vidare 1 000 tkr 

 Strat: Högeffektlaser. Bidrag till lokalanpassning för ny 

laser finansierad av KAW. Uppdelat på 1300 tkr 2013,  

1000 tkr/år tom 2016 1 300 tkr 

 Strat: NRC-Wallenberg, tom 2017 100 tkr 

 Strat: Riktat stöd nano, tom 2015 3 000 tkr 

 Strat: Nanolab hyresbidrag, tills vidare 3 500 tkr 

 Strat: Accelerator bidrag, tills vidare 1 000 tkr 

 Strat: Förbränningsrigg omprövas årligen. 700 tkr 

 Strat: Kompetenscentrum förbränningsprocesser, tom 2013 1 600 tkr 

 Strat: Centre of Exc in Combust Sceince and Tech, tom 2014 1 000 tkr 

 Strat: JORCEP, omprövas årligen. Redovisas i tabell under  

reserverade medel för senare fördelning till inst 500 tkr 

 

9.8.2. Övrigt 

I redovisningen ovan ingår inte direkt stöd från LU centralt. 

 

Förändringar av fakultetsmodellen har förutsatt att tyngre forskningsanlägg-

ningar hanteras speciellt. Acceleratorn på kärnfysik uppmärksammades inte 

under ett antal år med följden att avdelningen drabbades av ett växande un-

derskott till följd av hyreskostnader och övriga driftkostnader.  Institutionen 

tillförs 1 000 tkr per år (se ovan) tills vidare för delfinansiering av underskot-

tet. 



 

 

  

 

9.9. Immunteknologi  

9.9.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Postdoktor tom 2014 550 tkr 

 Forskningsinfrastruktur tom 2017 400 tkr 

 Strat: Create Health, tom 2015 900 tkr 

 Strat: SciBlu, tom 2014 2 400 tkr 

 Strat: Peter James, avtrappas på tre år. Sista utbet 2015. 1 910 tkr 

 Strat: Create Health, tom 2013 1 118 tkr 

 Strat: Centrumbildning Immun, tom 2015 1 500 tkr 

 

9.9.2. Övrigt 

Den fortsatta finansieringen av Peter James verksamhet har varit oklar under 

de senaste åren. I överenskommelse mellan LTH, N- och M-fakulteterna (dnr 

2010/1100) redovisas hur verksamheten ska finansieras. Vid fortsatta diskuss-

ioner med LU:s ledning i början av 2012 var dekanerna för LTH, M- och N-

fak överens om att även under 2013 upprätthålla den nivå på stödet till PJ 

som gäller 2012 – detta för att skapa en rimlig tidsfrist så att man kan göra en 

bra planering av verksamheten som tar sin utgångspunkt i forskningsläget 

idag, nationella finansiärers policies, olika användargruppers behov och LU:s 

forskningsstrategier. Detta innebär att M-fak ska överföra 437 tkr till Immun-

teknologi under 2013. 

 

Verksamheten flyttar under 2013 till nya lokaler på Medicon Village (MV). 

LU centralt finansierar flyttkostnader och verksamhetsanpassning av de nya 

lokalerna. Hyreskostnaden är ännu inte fastställd varför hanteringen av de nya 

hyreskostnaderna kommer beslutas i särskild ordning när fakta föreligger. 

Hyrorna på MV kommer inte påverka hyresutjämningssystemet för 2013. 

 

9.10. Kemiska institutionen 

9.10.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Postdoktor tom 2013 550 tkr 

 Forskningsinfrastruktur tom 2017 400 tkr 

 Forskarutbildning, forskarutbildningspaketet ”Post Graduate  

Courses in the Life Sciences at Lund University” tom 2013 200 tkr 

 Strat: Sven Lidin, tom 2013 3 000 tkr 

 Strat: Konsolidering TAK, tom 2013  500 tkr 

 Strat: Marie F Gorwa-Grauslund, avtr 400/år sista utbet 2014  800 tkr  

 

9.11. Kemiteknik  

9.11.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Postdoktor tom 2013 550 tkr 



 

 

  

 Strat: Biofuel, F3, tom 2015 700 tkr 

 Strat: Biofuel, gränsöverskridande. Omprövas årligen. 1 000 tkr 

 

9.12. Livsmedelsteknik 

9.12.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Forskningsinfrastruktur tom 2017 100 tkr 

 Strat: AFC Inger Björck, tom 2018 1 000 tkr 

 Forskarskolan LIFT tom 2013 250 tkr 

 

9.13. Maskinteknologi 

9.13.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Postdoktor tom 2013 550 tkr 

 Postdoktor tom 2014 550 tkr 

 

9.13.2. Övrigt   

Institutionen deltar i ombyggnadsprojekt på andra våningen i södra apparat-

hallen på M-huset och finansierar den del som omfattar verksamhetsanpass-

ning av egna lokaler. 

 

9.14. Matematikcentrum  

9.14.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 

 Startbidrag tom 2017 600 tkr 

 Meriteringsstöd (Lise Meitner) Viviane Baladi tom 2013 450 tkr 

 Strat: Bildanalys, tom 2013  1 000 tkr 

 Strat: Riktat stöd för etablering i Helsingborg, tom 2014 500 tkr 

 Strat: Professor i audio/video. Riktat stöd med 1 000 tkr per  

år ska tilldelas institutionen under perioden 2014 – 2016 0 tkr 

 

9.14.2. Övrigt 

Institutionen har redovisat en lärarlöneskuld som ska regleras i avtal med re-

spektive lärare senast den 31 dec 2012. I fortsättningen kan och får inte lärar-

löneskulder bokas upp. 

 

 

9.15. Mätteknik o industriell elektroteknik 

9.15.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Postdoktor tom 2013 550 tkr  

 Forskningsinfrastruktur tom 2017 320 tkr 

 Strat: Riktat stöd mätteknik Varga, tom 2013  340 tkr 



 

 

  

 Strat: Create Health, tom 2015 900 tkr 

 Strat: Medfinansiering Vinnova, tom 2015 1 500 tkr 

 Strat: NRC Wallenberg, tom 2017  100 tkr 

 Strat: Hybridfordon STEM, tom 2016  1 000 tkr 

 Strat: Helsingborg-hybrid, tom 2013  500 tkr 

 Strat: Helsingborg-automation, tom 2013  500 tkr 

 Strat: Borrtekniker-tekn geol, tom 2013  800 tkr 

 

9.15.2. Övrigt 

Eventuell medfinansiering som institutionen erhåller från LU centralt ingår 

inte i fördelningsbeslutet.  

 

9.16. Reglerteknik  

9.16.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 

 Postdoktor tom 2014 550 tkr  

 Forskningsinfrastruktur tom 2017 330 tkr 

 Meriteringsstöd Charlotta Johnsson tom 2013 400 tkr 

 Strat: LCCC, tom 2013 1 000 tkr 

 Strat: RQ08, avtrappas under tre år. Sista utbet 2014 487 tkr 

 Strat: Robotlab, tom 2015 500 tkr 

 

9.16.2. Övrigt   

Institutionen deltar i ombyggnadsprojekt på andra våningen i södra apparat-

hallen på M-huset och finansierar den del som omfattar verksamhetsanpass-

ning i egna lokaler. 

 

9.17. Teknik och samhälle 

9.17.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 

 Startbidrag Tom Rye tom 2016 500 tkr 

 Meriteringsstöd Karin Ericsson tom 2013 300 tkr 

 Strat: CASE, tom 2017  1 000 tkr 

 Strat: Strategisk miljö- och energisatsning tom 2015 800 tkr 

 Strat: Helsingborg- vägbyggnad, tom 2014 500 tkr 

 

9.17.2. Övrigt 

Institutionen är delaktig i Centrum för kollektivtrafikforskning som omfattar 

totalt 270 Mkr fördelat på 10 år. Former för och finansiering av medfinansie-

ring kommer att fastställas i samverkan med LU centralt under 2013. 

 

 

 



 

 

  

9.18. Teknisk ekonomi och logistik 

9.18.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Startbidrag Lars Bengtsson tom 2017 600 tkr 

 Teknologistrategier, tom 2013 500 tkr 

 Riktat Andreas Norrman, avtrappas med 500 tkr/år.  

Sista utbetalning 2015 1 500 tkr 

 

9.18.2. Övrigt 

Institutionen har utökats med LTHs jubileumsprofessur. Medel för finansie-

ring finns fonderat och kan disponeras efter beslut av LTHs rektor. 

 

Institutionen har redovisat en lärarlöneskuld som ska regleras i avtal med re-

spektive lärare senast den 31 dec 2012. I fortsättningen kan och får inte lärar-

löneskulder bokas upp. 

 

9.19. Husstyrelse kemicentrum 

9.19.1. Forskning och forskarutbildning 

Institutionen tilldelas följande medel 

 Strat: Bidrag för avskrivningskostnader för inredning och  

utrustning i samband med ombyggnad av hus 1, tom 2017 2 374 tkr 

 

 

10. Beslut 

LTH:s styrelse beslutar 

 att  fastställa fördelning av utbildningsanslag enligt avsnitt 5 bilaga 1 

 att  fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 6 bilaga 2 

 att  fastställa enhetshyra enligt avsnitt 7 bilaga 3 

 att  fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 8 

bilaga 4 

 att fastställa Arvode och uppdragstillägg – tillämpningsföreskrifter  

  vid LTH bilaga 5 

 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. 
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