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PM – remiss rörande omfattning av LTH:s och 
Naturvetenskapliga fakultetens etablering i 
Science Village 
 
 
LTH och Naturvetenskapliga fakulteten har fått i uppdrag1 av Lunds 
universitetsrektor att föreslå vilka verksamheter som ska etableras inom Science Village 
och vilka verksamheter som ska utvecklas vid Sölvegatan. Även etappindelning ska 
föreslås för etableringen. Science Village-kontoret (SV-kontoret) bistår fakulteternas 
verksamheter genom de olika etableringsetapperna i Science Village (och kopplingen 
till dessa), ger stöd och bereder underlag till uppdragsgivarna. De omfattningsförslag 
som presenteras i denna remiss har utformats av SV-kontoret efter omfattande 
dialoger med ledning, verksamhet och ansvariga för forskning och utbildning. Utifrån 
inkomna remissvar kommer ett reviderat förslag till omfattning och etappindelning att 
utformas. Efter förnyad förankringsprocess följd av beslut i fakultetsstyrelserna vid 
LTH och Naturvetenskapliga fakulteten går förslaget vidare till rektor.  
 
Satsningen att etablera verksamhet i Science Village kommer att forma framtiden för 
all verksamhet vid LTH och naturvetenskapliga fakulteten och är en angelägenhet för 
hela universitetet. Projektet är omfattande och komplext och alla behöver bidra för att 
det ska bli en framgångsrik etablering, därför skickas denna remiss även till verksamhet 
som indirekt berörs. Under remisstiden välkomnas alla att kontakta SV-kontoret för 
fortsatt dialog och presentationer av förslaget.  
 
Vissa frågor nedan är av större vikt för direkt berörda verksamheter och andra berörs 
marginellt. Inte desto mindre är det viktigt att få olika perspektiv för fortsatt arbete. 
Remissvaren bör behandla följande punkter enligt scenario 5 respektive scenario 6 av 
etablering i Science Village. 

• En bedömning av hur den verksamhet som ni representerar påverkas. Det 
gäller såväl verksamheter som föreslås etableras och inte etableras i Science 
Village.  

• En analys av hur forskningen inom er verksamhet påverkas av etableringen - 
förslagsvis som en SWOT analys eller annan lämplig beskrivning. 
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• En analys av hur större infrastrukturer, typ plattformar, påverkas. 
• En analys av hur utbildning på alla nivåer inom er verksamhet påverkas – 

förslagsvis som en SWOT analys eller annan lämplig beskrivning. 
• Bedöm framtida behov av stöd och bibliotek i Science Village för såväl 

utbildning (på alla nivåer) som forskning.  
• En bedömning av hur studentkårernas arbete och studentmiljöerna påverkas.  

 
Remissvar skickas till Science Village-kontoret på funktionsadress 
svkontoret@rektor.lu.se senast 12 april 2022.  
 
 
 
Mottagare av remiss: 
Dekaner vid Lunds universitet 
Direktör för Max IV 
Direktör ESS 
Utbildningsnämnd, forskarutbildningsnämnd och forskningsnämnd N-fak 
Ledningsgruppen för grundutbildning, forskarutbildningsnämnd, forskningsnämnd 
LTH 
Prefekter vid naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) 
Föreståndare för centrumbildningar och särskilda verksamheter LTH 
Föreståndare LINXS 
Föreståndare LP3 
Naturvetenskapliga fakultetens forskarskolor 
Lärandemiljögruppen 
Kanslichefer 
Bibliotekschefer 
Studentkårer (TLTH, LUNA, NDR) 


