
Ställningstagande Science Village Scandinavia (SVS) 
    
Gällande etablering av verksamhet vid Science Village Scandinavia (SVS) anser HTS att 
studenternas villkor måste stå i centrum och att de berörda fakulteterna måste garantera att 
utfallet är till studenternas gagn.  
 
Sammanhållning av studentlivet är den viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid en eventuell 
flytt av utbildning på grund- och avancerad nivå till SVS. En av Lunds universitets främsta 
attraktionskrafter är idag det livskraftiga, samordnade studentlivet. För det samlade studentlivet 
anser HTS att ett geografiskt sammanhängande campus utgör en grundläggande förutsättning. 
Det finns därför en risk att den splittring som flytten till SVS innebär kan påverka Lunds 
universitets konkurrenskraft negativt.  
 
Tillgången till studieplatser är ytterligare ett orosmoment. På grund av SVS:s avstånd från 
centrala Lund så befarar vi att studenterna vid berörda utbildningar i hög grad kommer söka sig 
till mer centrala studieplatser, varför universitet också måste genomföra satsningar på fler 
högkvalitativa studieplatser i centrala Lund. 
 
Vid en etablering bör de fakulteter som ämnar placera utbildning eller forskning vid SVS vara de 
som bär den främsta ekonomiska bördan. Etablering på SVS är en isolerad handling med fokus 
på främst naturvetenskapliga och teknologiska fakulteterna - och följaktligen bör ett 
verksamhetsnära perspektiv genomstråla finansieringsupplägget. Eftersom projektet kan anses 
ha begränsad nytta för studenter vid övriga fakulteter bör frågan inte i alla aspekter tillskrivas 
universitetsgemensam relevans.  
 
En övrig fråga att ta i beaktande är hur infrastrukturen kan göras så flexibel som möjligt. Detta 
innebär dels att de universitetsbyggnader som lämnas vid en flytt bör fortsätta utnyttjas  i 
universitetets verksamhet, och inte flyttas över i privat regi. Dels bör frågan om flexibilitet i 
infrastrukturen på ett övergripande plan vägleda all nybyggnation i samband med SVS-projektet. 
Detta innebär exempelvis att lokalerna ska utformas så att de med lätthet kan anpassas för nya 
ändamål vid framtida omorganisationer 
 
HTS anser:  

- att studentlivet i Lund ska vara sammanhållet;  
- att en särskild satsning på centrala studieplatser behövs för att kompensera för effekterna av SVS-

etableringen;  
- att finansieringen av SVS bör axlas av de främst berörda fakulteterna;  
- att flexibiliteten i universitetets infrastruktur som helhet bör beaktas vid utformningen av nybyggnation i 

samband med SVS.  


