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Allmän information 
Ingemar Carlstedt rapporterade från senaste MFS, där det beslutades att Forum Medicum ska realiseras. 
Fakultetsstyrelsen efterfrågade ytterligare information inför beslut om ”takkostnad”, bl.a. vad fakulteten 
måste avstå från om takkostnaden läggs vid 35 och inte vid 40 mkr. Eftersom styrgruppens uppdrag i 
första hand är att inventera det totala lokalbehovet kan styrgruppen i detta skede endast uppskatta vilken 
ytterligare reduktion i yta som krävs för att landa på 35 mkr. Vilka lokalresurser fakulteten väljer bort kan 
kräva ett strategiskt beslut av styrelsen. Styrgruppen befinner sig i slutskedet i processen med att ta fram 
det slutgiltiga lokalprogrammet och det kan finnas en möjlighet att landa på en nyckeltalsuppskattad 
”takkostnad” för hela programmet som ligger mellan 35 och 40 mkr. Den nyckeltalsuppskattade 
skillnaden mellan 35 och 40 mkr motsvarar ca 2 500 kvm nyproduktion.  
 
Vid nästa MFS bör varje projektgrupp vara representerad för att svara på frågor om gruppens arbete. 
 
 
PG kanslimiljöer 
Projektgruppen har diskuterat det inkomna protestbrevet från EMV. Man var överens om att sådana 
ärenden skall handläggas av projektgruppen och inte gå direkt till styrgruppen. Projektgruppen inser att 
projektet tittar på alla ytor och att alla måste bidra till att effektivisera lokalutnyttjandet. Frågan om att 
ersätta traditionella cellkontor med öppnare miljöer (som kommer att ske för lärare/forskare) är en 
ledningsfråga som inte primärt beslutas av styrgruppen, men eftersom förutsättningarna för den ena eller 
andra lösningen kan komma att styras av ”takkostnaden” kommer projektgruppen att närmare informera 
sig om hur öppna miljöer skulle kunna utformas. Representanter från projektgruppen kommer därför att 
delta i ett seminarium om utformningen arbetsplatser samt genom studiebesök. Huruvida IKVL och LML 
vill ansluta till projektet eller inte är fortfarande en öppen fråga.  
 
PG forskning 
Projektgruppen har minskat ca 250 kvm på forskningsinfrastrukturen jämfört med konceptkatalogen. 
Behovet av dubbel takhöjd för exercise labb får lösas inom ramen för reality labb. 
 
PG studiemiljöer 
Projektgruppen kan inte skära mer utan att det blir betydande problem med bokningar och ”logistik”. 
Forskarutbildningens lokalbehov är inte inräknade eftersom de inte vill bidra ekonomiskt. Bedömningen 
är att det kan bli svårt att hitta lediga lokaler för forskarutbildningen inom BMC/Forum Medicum under 
terminstid och ansvariga för forskarutbildningen är införstådda med detta.  
 
PG publika rummet 
Det finns en oro att publika rummet innebär för mycket ”död” yta, men redan idag finns behov av större 
svällytor runt receptionen och föreläsningssalarna på BMC. Storleksordningen 2000 studenter skall kunna 
passera genom entréplanet som dessutom skall inrymma ett betydande antal läsplatser för att fakulteten 
skall komma upp i 0,4 läsplatser per student. 
 
 
Nästa möte 18 maj kl 13.00-15.00  
 
 
För styrgruppen  
 
Anna Mansfeld 
Ingemar Carlstedt  


