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FÖRSLAG TILL BESLUT 

LUNDS 
UNIVERSITET 

Diarienummer 
STYR 2021/1184 

Datum 2021-05-11 

Lunds Tekniska Högskola LTH 
Naturvetenskaplig fakultet 

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH :s 
projektkontor Science Village 

Bakgrund 
Universitetsstyrelsen beslutade i december 2018 att Lunds 
universitet ska inleda en etablering av verksamhet i Science 
Villa ge (STYR 2018/2003) och i april 2021 att ge rektor i 
uppdrag att i dialog med fakulteter och LU Byggnad utforma och 
konkretisera det fortsatta arbetet med Lunds universitets 
etablering i Science Village. 

Lunds universitets vision "För nyskapande kunskapsmiljöer 
och svar på framtidens frågor" för etableringen i Science Village 
(STYR 2020/1335) säger följande: 

Visionen för år 2040 är miljöer i samspel, en förnyelse av 
universitet, forsknings/ramsteg för flera, tvärvetenskaplig styrka, 
inspirerande studiemiljöer och ett rikt studentliv med nya 
utbildningar. 

Satsningen att etablera verksamhet i Science Village ska stärka 
och förnya hela Lunds universitets attraktivitet, forskning, 
utbildning och samhällskontakter - och säkra att universitetet 
även i framtiden lever upp till sin vision att vara ett "universitet 
i världs klass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och 
människors villkor". 
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Etableringen av verksamheter från de naturvetenskapliga och 
tekniska fakulteterna på Brunnshögsområdet i Science Village, 
är av stor betydelse för hela Lunds universitet och av intresse för 
hela landet. Det ger en unik möjlighet att med 
forskningsanläggningarna som bas, skapa en bredare 
tvärvetenskaplig miljö med stark internationell lyskraft. 

Etableringen ska verka som en förnyelse av universitetet och 
med inspirerande studiemiljöer och ett rikt studentliv öppna upp 
för möjligheter att skapa nya tvärvetenskapliga 
utbildningsprogram. Det ger en möjlighet att skapa ett nav för 
samverkan mellan industri, akademi och de stora anläggningarna 
MAX IV och ESS. 

Hur tar vi visionen vidare? 
Det är de tekniska (SL TH-protokoll 201023 §66 och SL TH 
200612 §9) och naturvetenskapliga fakulteternas vision att, i gott 
samarbete med andra, skapa en unik, internationell utbildnings-, 
forsknings- och innovationsmiljö med global synlighet för 
hållbarhetslösningar. Vi vill ta vara på möjligheten till 
samverkan mellan industri, akademi och de stora anläggningarna 
MAX IV och ESS för att förnya och vitalisera både 
kärnverksamhet och stödfunktioner. Vi vill vidare erbjuda ett rikt 
studentliv och utveckla eftertraktade utbildningar med koppling 
till anläggningarna. Vi vill vara en inspiration för framtiden för 
hela Lunds universitet. 

Etableringen av verksamheter inom fysik och kemi vid de 
tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna på 
Brunnshögsområdet innebär en unik möjlighet att utveckla hela 
campus och hela Lunds universitet. När verksamheter flyttar från 
Sölvegatan frigörs ytor. Det innebär möjligheter för Lunds 
universitet att samlokalisera verksamheter som varit 
särlokaliserade både på nuvarande campusområde och i Science 
Village. Etableringen får därmed karaktären av en mer 
omfattande campusutveckling, vilket kommer att påverka såväl 
utbildning och forskning som stödfunktioner inom LTH och 
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naturvetenskapliga fakulteten och i förlängningen hela Lunds 
universitet. 

Etableringen är ett komplext pussel som i detta skede involverar 
i huvudsak ett fåtal institutioner och två fakulteter och samtliga 
aktiviteter inom dessa verksamheter såsom utbildning, forskning, 
stödfunktioner och samverkan. Detta skapar behov av ett tydligt 
uppdrag med tydliga delmål för det fortsatta arbetet. 

Inrättande av ett projektkontor gemensamt för 
naturvetenskaplig fakultet och LTH 
Mot denna bakgrund inrättar de naturvetenskapliga och tekniska 
fakulteterna därför ett gemensamt projektkontor för Science 
Village. Projektkontoret ska i första hand bidra till 
nyetableringen i Science Village, men i ett senare skede också 
kunna bidra till campusutvecklingen för L TH:s och 
naturvetenskapliga fakultetens kvarvarande verksamhet i de 
fastigheter på befintligt campus som påverkas av etableringen. 
Projektkontoret ska ta med Lunds universitets övergripande 
lokalplanering i sina överväganden och ska ha nära dialog och 
samarbete med Lunds universitets för syftet inrättade 
Campuskontor. 

Projektkontoret ska bistå fakulteternas verksamheter genom de 
olika etableringsetappema i Science Village ( och kopplingen till 
dessa). Varje etapp ska föregås av välplanerade processer i nära 
samarbete med berörda verksamheter. 

Arbetet ska präglas av 
• ökade synergier inom såväl kärnverksamhet (forskning, 

utbildning och samverkan) som stödverksamhet 
• transparens, delaktighet, och tydlighet som skapar 

trygghet i organisationen 
• tillvaratagande av intern kompetens gällande 

organisationsförändring, bygg och miljö, arkitektur, 
miljöpsykologi, teknik och andra kompetenser 
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• skapande av förutsättningar för bättre utbildningar med 
stark forskningsanknytning 

• hållbarhet som genomsyrar allt. 

a) Övergripande uppdrag 
Kontorets uppgift är att stödja fakulteterna i sin beställarroll i 
arbetet med etableringen i Science Village. Kontoret ska 

• arbeta med de olika faserna av etableringen i Science 
Village ur ett helhetsperspektiv för Lunds universitet , 
men speciellt säkerställa att de planeras i enlighet med 
framtagna visioner inom LTH och naturvetenskapliga 
fakulteten, 

• ge stöd och bereda underlag till uppdragsgivarna som rör 
etableringen i Science Village, 

• stödja och samordna verksamheten i processer gällande 
etableringen i Science Village, 

• samverka med berörda målgrupper både internt och 
externt, 

• strukturera och säkerställa en öppen och transparent 
kommunikation både internt och externt mot berörda 
målgrupper, 

• säkerställa synergier med övriga, vid LU, pågående 
verksamheter och projekt 

• utreda möjligheter kring och utveckla en strategi för 
externa bidrag till finansiering för etableringen i Science 
Village. 

b ) Organisation 
Projektkontoret är gemensamt för LTH och naturvetenskapliga 
fakulteten men inrättat vid naturvetenskapliga fakulteten. 
Projektkontoret ska i det dagliga arbetet ledas av en koordinator 
som stöds av en biträdande koordinator. Dekanen för 
naturvetenskapliga fakulteten utser koordinator i samråd med 
rektor för Lunds tekniska högskola LTH. Koordinator är 
underställd dekanen på naturvetenskapliga fakulteten. För 
personal anställd vid kontoret har koordinatorn personalansvar 
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vilket bland annat innebär ansvar för utvecklingssamtal, 
lönesättning och sjuk/rehab. Biträdande koordinator är anställd 
vid kontoret. Koordinatorn tilldelar arbetsuppgifter för de 
personer som kopplas till kontoret via uppdrag. 

c) Styrning och samordning 
Projektkontoret inrättas och det övergripande uppdraget fastställs 
genom likalydande beslut av de båda fakultetsstyrelserna. 
Kontoret ska utarbeta en verksamhetsplan som konkretiserar 
uppdraget. Verksamhetsplanen fastställs genom likalydande 
beslut av fakultetsstyrelserna och ska revideras minst en gång 
per år. Projektplaner för enskilda projekt, bemanning av 
projektgrupper, referensgrupper med mera beslutas av dekanen 
vid naturvetenskaplig fakultet och rektor vid Lunds tekniska 
högskola LTH genom likalydande beslut vid ordinarie 
beslutsmöten (presidium). 

Kontoret är gemensamt för fakulteterna men inrättat vid 
naturvetenskapliga fakulteten (se organisationsstruktur i bilaga 
1). För att säkerställa samordning mellan kontorets verksamhet 
och den verksamhet som bedrivs i fakulteternas 
linjeorganisationer finns en samordningsgrupp. Samma sak 
gäller då beslut behöver diskuteras. Samordningsgruppen består 
av dekanen för naturvetenskapliga fakulteten, rektor för Lunds 
tekniska högskola LTH, kontorets koordinator samt kanslichefer 
vid naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Koordinator 
sammankallar samordningsgruppen vid behov. 

d) Budget 
Den uppskattade kostnaden för fakulteterna under 2021 blir 
ungefär 1 mnkr. Kostnaden baseras på: 

lön för biträdande koordinator 100 %, kommunikatör 25 
%, fundraiser 100%. 
drift (lokaler, IT, datorer, telefon, trycksaker, 
benchmarkingresa m.m.) 
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Förslag på budget och verksamhetsplan för 2022 ska vara klar 
innan den 31 augusti 2021. Framöver ska koordinatorn lämna 
förslag på budget och verksamhetsplan för kommande år till 
kanslicheferna senast den 1 september varje år. Budget fastställs 
i fakulteternas resursfördelningar. 

e) Finansiering 
Kostnaden för koordinator finansieras genom centrala medel 
under fyra år. Kontoret finansieras av vardera fakulteten med 50 
%. Finansieringen görs genom en ökning av de 
fakultetsgemensamma kostnaderna. 

t) Rapportering 
Kontorets koordinator ska löpande rapportera till 
samordningsgruppen och fakultetsstyrelserna. Koordinatorn ska 
även samverka med Lunds universitets Campuskontor. 

Kontoret inrättas från och med den 1 juli 2021. 

Dekanen vid naturvetenskapliga fakulteten och rektor vid Lunds 
Tekniska Högskola LTH ansvarar för att rektor vid Lunds 
universitet löpande hålls underrättad om hur arbetet med 
etableringen av verksamheter vid Science Village fortskrider. 

Detta förslag är utarbetat av dekan Sven Lidin, 
naturvetenskapliga fakulteten, rektor Annika Olsson, LTH, 
prorektor Heiner Linke, LTH och professor Eva Åkesson, 
kemiska institutionen. Förslaget har varit föremål för diskussion 
i respektive fakultets presidium den 11 maj 2021. 

Förhandling enligt 11 § MBL kommer att äga rum 2021-06-01. 
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Förslag till beslut 
Fakulteterna beslutar 

- att inrätta projektkontoret enligt beskrivningen ovan. 

Sven Lidin 
Dekan naturvetenskapliga 
fakulteten 

Annika Olsson 
Rektor LTH 

Relevanta ändringar ska tas med i "Arbetsordning och fördelning 
av ansvar och beslutsbefogenheter vid naturvetenskapliga 
fakulteten" vid kommande revidering av detta dokument och vid 
LTH om behov finns. 

Detta beslut gäller förutsatt att fakultetsstyrelsema ställer sig 
bakom dokumentet vid sina respektive sammanträden juni 2021. 

Bilaga 1 organisationsstruktur 


