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Mötets agenda 

 Placering VKU-miljön 

Jenny informerade om hur arbetet med placeringen av VKU-miljön fortskrider. 

Frågan kommer förmodligen inte kunna lösas i koncensus mellan de två inblandade 

institutionerna och frågan lyftes om hur beslutsprocessen ska se ut och hur projektgruppen 

ska bereda ärendet. 

 

 Överenskommelse punkt 1 

Projektgruppen jobbar vidare och tar fram underlag och sammanställning av genomförd 

process. Beredningen ska ske i en mindre gruppering där berörda prefekter och Pär ingår. 

Rektor fattar beslutet. 

 Budget 2022-2023 

Presentation av projektets uppskattade budget för 2022 och 2023. Flera osäkerhetsfaktorer 

finns. Konsultkostnaderna är delvis beroende på gränsdragningslistans utformning och 

oklarheterna kring vem som ansvarar för vad i projektet. Fredrik och Veronika jobbar på att 

reda ut frågetecknen kring dessa frågor tillsammans med Akademiska Hus. 

 Överenskommelse punkt 2 

Presenterad budget godkändes av styrgruppen. Paketeras och lyfts till rektor för beslut. 

Tid 18 januari 2022 

Plats Teams 

Närvarande Pär Weihed, Prorektor (ordförande) 

Veronika Sundström, Universitetsdirektör 

Fredrik Edfast, Chef Fastighet och service 

Ulrica van Deventer, Chef Planering och ekonomi 

Mia Oldenburg, Chef Kommunikation och samverkan 

Jenny Kajberg, Projektledare Fastighet och service 

 

Justerare Pär Weihed, Prorektor (ordförande) 
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 Informationspunkt 

 Ekonomi - vad klarar LTU samt arbete med ekonomisk målbild 
tillsammans med Akademiska Hus 

Fredrik höll en genomgång om arbetet med den ekonomiska målbilden och redovisning om 

hur man arbetar med de ekonomiska frågorna. 

 

Synpunkter: 

 

- Titta även på vilken kostnadsomslutning som krävs för att klara 14% på ett 10-årigt 

avtal 

- Frågan om ett 20-årigt avtal hanteras av departementet och universitetet behöver jobba 

med frågan från olika håll för att få till ett förhandsbesked 

- Baserat på de siffror som presenterats har en internhyra för 2027 räknats fram och 

presenterats för prefekterna. Enligt Fredrik så blev det inte några stora reaktioner på det 

som presenterades. Ulrica lägger till att bilden måste förtydligas för att säkerställa att 

man förstått vad det innebär 

 Personal 

Under arbetet med HLT och kontorsmiljöerna har gruppen varit på studiebesök på tre olika 

kontor med aktivitetsbaserade lösningar NCC (Luleå), Skellefteå kommun samt Piteå 

kommun. Vid dessa besök har en önskan om att titta på personalrum som är integrerade i 

kontorsmiljön lyfts. Projektgruppen har tagit fram förslag på lösningar som SBN och HLT 

varit med och bedömt. De är överens om att gå vidare med alternativet med ett mindre 

gemensamt personalrum samt mindre personalytor för fika integrerade i kontorsenheterna. 

Förändring av tidigare programskriven yta pågår. Trolig besparing av yta ca 300 

kvadratmeter. 

 

 Tidplan & avstämning projektbudget presenterades 

Den interna projekteringsbudgeten är i balans.  

 


