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Rektors rapport – 8-9 mars 2012 
 
Avsikten med Rektors rapport är att förmedla väsentliga händelser och vad som arbetats med 
internt. Rektor har ju styrelsens förtroende att arbeta med många frågor som delegerats av 
styrelsen. Utöver detta inkluderas också en del information som kan utgöra underlag för 
viktiga strategiska ställningstaganden. 
 
1. LTH allmänt (priser och utmärkelser)  
 

• Vattenpriset till Professor Jes La Cour Jansen vid Institutionen för Kemiteknik 
av Föreningen Vatten.  
Genom sitt genuina engagemang och sin kunskapstörst har han främjat utvecklingen 
inom VA-teknik och dess angränsande verksamhetsområden som t.ex. avancerad 
behandling av avloppsvatten och slam samt avfallsbehandling med fokus på 
organiska fraktioner i hushållsavfall. På senare tid har han fördjupat sig inom 
reduktion av läkemedelsrester och organiska mikroföroreningar i avloppsvatten och 
slam.  
Förutom för sina vetenskapliga meriter kännetecknas pristagaren av en stark 
personlighet vilket i högsta grad genererar intresse för teknikområdet.  
Vidare är han författare till väl erkänd kurslitteratur. Han är också en mycket 
uppskattad professor på Lunds Tekniska Högskola som trots många bollar i luften 
aldrig tappar engagemanget för sina doktorander, examensarbetare och elever. Detta 
bidrar i högsta grad till kunskapsspridning till den yngre generationen och för 
forskningen framåt. 
Föreningen Vatten säger Yes Yes Yes!  2012 års vattenpris går till yrvädret från 
Danmark som satt en ordentlig prägel på svensk VA-teknik: Jes la Cour Jansen. 
 

• LTH- studenter belönade av SCA 
Ellen Johansson och Ann Sterner, technology management, samt Johan Teleman, 
teknisk fysik, har belönats med pris för bästa examensarbete 2011 genom Bo Rydin 
Foundation (del av SCA-koncernen). 

• Vinnare i Green Furniture Award 2012  Jan Lampei, Industridesign LTH 
För fjärde året belönar Green Furniture Award ’outstanding sustainable design’. 
Vinnarna har utmärkt sig när det gäller ’innovation & funktion’, ’estetik och 
affektion’ och ’ekologi och etik’ vilket är tävlingens kriterier. Bland 2012 års bidrag, 
79st från alla världsdelar, har tre pristagare fått dela på prissumman 100 000 kr och 
två bidrag har fått motta hederspris. Green Furniture Award har blivit den ledande 
designtävlingen för ekomöbler i världen och syftar till att uppmuntra nytänkande, 
hållbar design. 1 st prize –  ‘Jar Lamp’, design Jan Lampei, Germany/Sweden - 
Recycled jars and lids and natural materials, unique shapes, small package . 

• Uppsats om kollektivtrafik prisat på Transportforum 
Jakob Fahlstedt, LTH och Jens West, KTH fick dela pris för 2012 års bästa 
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studentuppsats om kollektivtrafik. De tog emot priset på invigningen av 
Transportforum i Linköping och får vardera 20 000 kronor. Uppsatserna är båda på 
mastersnivå, och ger förslag på innovativa lösningar för en effektivare och mer 
tillgänglig kollektivtrafik.  Den viktigaste slutsatsen jag kommit fram till i mitt 
arbete är att kollektivtrafiken mellan Lund C och Lunds nya stadsdel Brunnshög bör 
trafikeras med högprioriterad busstrafik under devisen "tänk spårväg - kör buss", 
sade Jakob Fahlstedt. 
 

• Ingvar Karlsson award till Olle Lundh, Atomfysik, LTH 
Forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award ger hemvändande postdoktorer 
möjlighet till självständig och nyskapande forskningsverksamhet. Den 19 januari 
2012 presenterade Stiftelsen för Strategisk Forskning mottagarna av bidragen i den 
fjärde upplagan av programmet. 14 unga forskare får 3 milj var till 
forskningsprojekt. Av detta utgörs 50000 ett personligt stipendium. 
 

• Lunds universitets rektor Per Eriksson tilldelades i dagarna Hans majestät 
konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band, enligt motiveringen för 
framstående insatser som rektor vid Lunds universitet och Blekinge tekniska 
högskola. Även professor emeritus Sune Svanberg får ta emot medalj av kungen 
och tilldelas 8:e storleken i serafimerordens band för framstående insatser inom 
laserspektroskopin. 
 

• Lukas Malm och Beatrice Eckord, arkitektstudenter vid LTH, fick ett 
hedersomnämnande i arkitekturtävlingen ”Nya ögon på stål” som arrangeras av 
Teknik & Designföretagen och Stockholmsmässan/Nordbygg. Tävlingsuppgiften 
var att skapa ett nytänkt, spänstigt, spännande och gärna väntat möte med stål, 
uttryckt i en fungerande cafémiljö. 
 
 
 

2. Besök och möten 
 

• Luciamingel för anställda i Vattenhallen 13 dec 
• Möte angående fou-ämnet Engineering Education 
• Styrelsemöte Mobile Heights 
• Möte med betygsombudsmän 
• Möte med representanter för pilotanläggningen i Örnsköldsvik 
• Arbetsutskottsmöte med NORDTEK 
• Styrelsemöte med JORCEP, forskningssamarbete med ZJU i Kina 
• Möte med Michael Treschow, Stockholm 
• Möte ned GD Charlotte Brogren, Vinnova, Stockholm 
• Möte med Björn Savén, IK Investment Partners AB, Stockholm 
• Möte med E.ON för undertecknande av samarbetsavtal 
• Deltagande i möte vid övertagandet av AstraZenecas anläggningar 
• Grandträffen - möte mellan universitet, region, kommun och näringsliv 
• Styrelsemöte JCIE med ZJU, Kina (videomöte) 
• Möte med representanter från CERN 
• Möte angående centrum för kollektivtrafikforskning 
• Avtackning med middag för pensionärer 
• Lunch för nya docenter, adj.prof, prof och ETP 
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• Mentorprogram Teknisk Matematik . Introduktion 
• Styrelsemöte Ideon Agro Food 
• Möte angående ExpoLund 
• Möte med IKEAs samarbetsråd för Industridesign 
• Besök från Leiden 
• Möte med ESS collaboration board för acceleratordesign 
• Möte angående lokaler i KFSigma 
• Möte med Novofonden 
• Möte med Havsportalen amgående Kust Skåne 
• Möte med Per Ödling, IVA 
• Möte med miljöstrateger, Region Skåne för diskussion av samarbete inom klimat. 

Energi- och miljöfrågor 
• Möte med Stefan Bengtsson, MaH s rektor 
• Möte angående intresse från Universitetet i Nice och samarbete med LU 
• E-dagen 8 feb 
• Invigning av forskarskola Arkitektur 
• Jesperspex för anställda 9 feb 
• Invigning av LUNARCs nya resurs Alarik 
• Styrelsemöte Skånes livsmedelsakademi 
• Möte med arbetsutskott NORDTEK 
• Besök av Kustbevakningen angående Havsresan 
• Möte med LTH:s representanter i IVA s studentråd 
• Möte angående FoodBest – en planerad FoodKIC 
• Näringslivsråd 
• Ett antal möten angående TFHS och Järnvägsskolan (PG Nilsson) 
 

 
3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 
 

• Befordrade till professorer vid LTH: 
Magnus Fontes, Matematik 
Johan Marklund, Produktionsekonomi  
Anders Robertsson, Reglerteknik 
Jacek Malec, Datavetenskap 
Thore Husfeldt, Datalogi 
Eva Nordberg-Karlsson, Bioteknik med inriktning mot molekylärbiologi 
Pierre Nugues, Datavetenskap 
Per Tunestål, Förbränningsmotorer 
Jinming Zhou, Maskinteknologi och verktygsmaskiner 
 
Nyanställning av professor 
Björn Landfeldt har anställts som professor i nätverksarkitekturer och tjänster från 
2012-04-01 vid EIT. 
 
Kallad professor 
Jan Olhager, Produktionslogistik 
 
Årets professorsinstallationer äger rum den 16 mars och den 19 oktober kl 16.00. 
Årets doktorspromotion äger rum den 25 maj, kl 12.00. 
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• En professor på Lunds tekniska högskola har examinerat sin son. Händelsen 
anmäldes till universitetet som lämnat ärendet till Statens Ansvarsnämnd. Vid ett 
beslut 6 dec bedömde de inte förseelsen som ringa och tilldelade professorn en 
disciplinpåföljd i form av en varning. 

• Introduktion och utbildning av nämndorganisationen vid LTH 
1 april-augusti kommer ett antal halvdagars introduktionsutbildningar att 
genomföras för de nya nämndsledamöterna (utbildningsnämnder, 
forskningsnämnder, rekryterings- och karriärnämnd).(Sonja M och Per W planerar). 
Moment som dels beskriver de mer formella delarna (myndighetsansvar, 
delegationer, sammanträdesrutiner, etc) dels ger tid för att diskutera och finslipa 
arbetsrutiner och arbetsprocesser i de olika organen. 

• Adjungerade lärare 
Den 20 december 2011 undertecknade parterna en överenskommelse rörande 
adjungerad lärare som träder i kraft den 1 januari 2012. Överenskommelsen 
innehåller två dokument dels ett förhandlingsprotokoll som beskriver bakgrunden 
och parternas andemening vad gäller överenskommelsens innehåll, dels ett avtal som 
reglerar förutsättningarna för att kunna tidsbegränsa adjungerade lärare. Parterna ska 
nu slutföra sitt arbete med att ta fram en partsgemensam kommentar till 
överenskommelsen, vilket beräknas vara klart under januari 2012. 
 

• MISTRA och andra stiftelser har börjat tillämpa en ny regel för overhead. 
Diskussioner mellan MISTRA och universitet/högskolor pågår. 
 

• Fronesis-projektet har avlämnat slutrapport 
Fronesis-projektet tillkom som en konsekvens av den förändrade högskolelagen och 
högskoleförordningen som innebar möjligheter till ökad autonomi. Sex delprojekt 
har genomförts. 
Ny anställningsordning trädde i kraft 1/7 2011 
Ny arbetsordning trädde i kraft 1/1 2012 
Implementering av ny arbetsordning samt arbete med en ny delegationsordning har 
inletts. 
Det återstår följande: 
-Ta fram och remittera ett kompletterande styrdokument om studentinflytande 
inom Lunds universitet. 
-Ta fram förslag till uppdrag för styrelserna för USV och KOM samt för 
Forskningsnämnden och därefter tillse att rektorsbeslut fattas om dessa. 
 
I den nya arbetsordningen för LU har många arbetsgrupper ersatts av två nämnder: 
utbildningsnämnd respektive forskningsnämnd. Utbildningsnämnder hanterar både 
grundutbildning och forskarutbildning. LTH:s representant är prorektor Annika 
Mårtensson. LTH:s representant i forskningsnämnden är rektor Anders Axelsson. 
Frågor som kommer att behandlas i nämnderna skall vara av strategisk karaktär av 
övergripande betydelse som inte hanteras på fakultetsnivå. 
 
 

4. Infrastruktur 
 

• Nytt motorlaboratorium 
Diskussioner pågår med Akademiska hus om hur projektet skall drivas och 
genomföras. 
 

• Uppföljning av renoveringen av E- och A-husen pågår 
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• Anshelmutställning – Med anledning av LTHs 50-årsjubileum och Arkitektskolans 
återinvigning efter renovering öppnades en Anshelmutställning i Arkitekthuset med 
hjälp av material från Arkitektmuseet i Stockholm ”Klas Anshelm samlade ting”. 
Utställningen har flyttats till Arkitektmuseet i Stockholm. 

• Medicon Village (fd AstraZeneca) tog över AstraZenecas anläggningar 10 jan 2012. 
Alla hyresgäster är ännu inte kontrakterade. 
 

• Lundamark AB – Region Skånes, Lunds universitets och Lunds kommuns 
gemensamma bolag som äger marken (17 ha) mellan ESS och Max4) har gett 
uppdrag till 4 arkitektbyråer att ta fram visionsplaner för Lund Science Village. 
Resultatet presenteras 28 mars. 

• Förnyelse av LTH:s organisation 
För att svara upp mot LU:s nya arbetsordning samt att förnya och optimera 
organisationen har ett intensivt arbete pågått alltsedan den nya ledningen valts och 
utsetts av rektor LU. För att kunna implementera förändringen med nya 
befattningshavare tog SLTH beslutet att förlänga den gamla organisationen till 31 
mars. 
 
 
 

5. Grundutbildning 
 

• Examensarbeten vid CERN 
Forskare samt HR-funktionen från CERN i Genever var på LTH och presenterade 
förslag på examensarbeten vid ett mycket intressant seminarium. Examensarbetena 
är finansierade av VR. Examensarbetena behandlar teknikområden som INTE rör 
partikelfysik: IT, elektronik, tillämpad fysik och mekanik 
 

• LTH har två representanter i IVA:s studentråd (Kristoffer Danielsson, Carl 
Aspernäs). De kommer att rapportera pågående projekt till LTH och TLTH. 
 

• Nya Masterprogram 
Fyra förslag har förts fram. Två av dessa har efter beredning i utbildningsnämnd och 
i utbildnings- och forskningsberedning avstyrkts medan två har uppmanats gå vidare 
och ta fram valideringsunderlag. 
Avstyrkta: ” Master of Science in Global Supply Chain Management” samt 
Magisterprogram ”Innovation, teknologi och management inom Hälso- och 
Sjukvård”. 
För validering och presentation för SLTH: Masterprogram i riskhantering och 
klimatanpassning” samt Masterprogram i Arkitektur 
 

• Betygsombudsmän utsedda 
Professor Christian Trägårdh och universitetslektor Günter Grossmann 
 

• HSV:s utvärdering av LTH:s utbildningar 2012. Under hösten 2012 kommer 
Högskoleverket att genomföra arbetet med utvärdering av: 
-Arkitektexamen 
-Civilingenjörsexamen 
-Högskoleingenjörsexamen 
-Brandingenjörsexamen 
-Kandidatexamen inom teknikvetenskap 
-Masterexamen inom teknikvetenskap 
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Gerd Olsson är LTH:s kontaktperson gentemot LU och HSV. 
 
LTH:s ledning har beslutat utse en styrgrupp med följande sammansättning: 
-Ordförande (prorektor) 
-Utbildningsnämndsordförandena 
-Lise Jensen, högskoleingenjörsutbildningarna  
-Johnny Åstrand, institutionen för arkitektur och byggd miljö  
-Studenter (tre personer som utses av TLTH) 
-Sammankallande i styrgruppen är LTH:s kontaktperson Gerd Olsson. 
 

• Information angående examination på LTH 
Antalet examinerade civilingenjörer vid LTH minskade från 752 år 2008 till 698 år 
2009 och till 652 år 2010. Därefter har det vänt. 742 civilingenjörsexamina år 2011! 
Det förväntas öka även under 2012. 
 

• Behov av ingenjörer och civilingenjörer inom byggkonsultbranschen 
Fem byggkonsultbolag (WSP, Sweco, Tyréns, Ramböll, och Grontmij) varnar för 
att efterfrågan på ingenjörer snart kan bli större än tillgången. Därför är de 
angelägna om att knyta till sig unga ingenjörer redan i dag. 
- Norge har för få ingenjörer och nu börjar de vända sig till Sverige för att täcka 
luckorna. Ska våra högskolor försörja Norge också kan vi få ingenjörsbrist, varnar 
Siv Axelsson, personaldirektör på WSP. Dessutom finns det viss kompetens som 
redan nu är en bristvara. Katarina Svärdhult, Grontmij, nämner konstruktion, 
geoteknik och projektledning. Men framförallt verkar teknikkonsultbolagen sakna 
ingenjörer med järnvägskompetens. 
- Alla ingenjörsutbildningar är viktiga för oss, framförallt de inom bygg och 
infrastruktur. Men vi saknar verkligen kompetens för järnvägsprojekt, säger Monica 
Bergqvist, HR-chef på Ramböll. Hon får medhåll av Siv Axelsson på WSP och Lena 
Carlström, personalchef på Tyréns. - Om det fanns en utbildning speciellt inriktad 
på järnvägsprojektering skulle vi sluka de studenterna, säger Siv Axelsson. 
 

• Lund startar avkortat apotekarprogram 
Lunds universitet startar redan i mars ett avkortat apotekarprogram för före detta 
anställda vid Astra Zeneca som har akademisk examen. Men receptarier är inte 
välkomna på programmet. Lunds universitet, LU, meddelade i höstas att den 
planerade nya apotekarutbildningen med start 2012 skjutits på framtiden. Beslutet 
motiverades med att universitet inte fått finansiering för tillräckligt många 
utbildningsplatser.  
Men parallellt har universitetet i relativ tystnad förberett starten av en 
kompletterande utbildning till apotekare, avsedd för personal som arbetat vid Astra 
Zenecas nedlagda forskningsenhet i Lund. Det handlar om en uppdragsutbildning 
som är tänkt att finansieras av EU:s globaliseringsråd, via arbetsförmedlingen. 
Endast tidigare personal vid Astra Zeneca är dock finansierad denna väg. 
Utbildningen är på fem terminer varav en termin apotekspraktik (den fjärde). 
Utbildningen startar redan den 12 mars i år. Ett 20-tal studieplatser finns och enligt 
företrädare för LU har intresset varit stort. Intagningen har formellt avslutats, men 
enligt uppgifter till Svensk Farmaci kan intresserade personer som uppfyller 
intagningskraven fortfarande tas in. 
 
Svensk Fastighetsförmedlings Studentbostadsindex visar att Lund tillhör bland 
de dyraste studieorterna i Sverige. 
Totala månadskostnaden för en student: boende, mat, busskort, kåravgift, en lunch, 
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en kaffe, en öl och inträde på krogen. 
Dyrast -  bostadsrätt (hyresrätt inom parentes) 
1 Stockholm 6871 (7067) kr/mån 
2 Lund 5980  (6045) kr/mån 
3 Uppsala 5963  (6190) kr/mån 
Billigast -  bostadsrätt  (hyresrätt inom parentes) 
1. Gävle: 4 536 (5 467) kr/mån 
2. Örebro: 4 907 (5 262) kr/mån 
 3. Växjö: 4 912  kr/mån 
 4. Linköping: 5 082 kr/mån 
 5. Umeå: 5 197 (5 624) kr/mån 
 

• Ingenjörsyrket är numera populärast bland Sveriges 80- och 90-talister enligt 
en undersökning från Manpower. 
Tidigare drömyrken som författare och ekonom får se sig besegrade av listans 
förstahandsval, ingenjör, om de unga får välja. Dagens unga drömmer om yrken 
som ingenjör, arkitekt och polis, med distinkta roller och givna utbildningsvägar. 
Bland 80- och 90-talisterna samt hos Sveriges studenter ligger ingenjörsyrket i topp. 
Hela sex procent av alla studenter ser ingenjör som sitt drömjobb, en ökning med 
tre procentenheter på två år. Däremot drömmer den unga generationens föräldrar 
om mer kreativa och skapande yrken såsom författare. Skillnaderna mellan olika 
generationers drömyrken är alltså stora, medan 70-talisterna helst vill bli 
personalchefer drömmer 60-talisterna om läkaryrket. 
Det är också tydliga skillnader mellan de olika könens drömyrken, hos män rankas 
musikeryrket högt medan det på kvinnornas tio-i-topplista inte finns representerat 
överhuvudtaget. Detsamma gäller för yrken som entreprenör och ingenjör som 
toppar männens drömyrkeslista medan kvinnorna hellre vill bli personalchefer, 
läkare eller författare. På kvinnornas tio-i-topplista finns inte yrket som ingenjör 
med alls.(Ur  Ingenjören) 
 

• Unga positiva till universitetsutbildning 
Kvinnor, unga, högutbildade och tjänstemän är mest positiva till högskole- och 
universitetsutbildning. Det visar en undersökning som VA genomfört. Drygt 1000 
svenskar fick ta ställning till påståendet Att studera på universitet eller högskola är inte 
värt den tid och kraft det tar. Inte oväntat är högutbildade mer positiva än de med 
lägre utbildningsnivå. Men nästan en av fem med högskoleutbildning instämmer i 
någon grad.  
 

• Utbildningsplatser 
I förra årets budgetproposition föreslogs en satsning på att utbilda fler 
civilingenjörer: 50 nya platser gick till LTH, medan resten av 400 platser gick till 
KTH och Chalmers. Det sades också att regeringen planerar för ytterligare 200 
platser 2013. 
Vi var givetvis inte nöjda med denna negativa särbehandling av LTH, som de facto 
har störst söktryck samtidigt som den pågående uppbyggnaden av 
forskningsanläggningar också kräver satsning på utbildningsplatser. Detta har 
framförts till utbildningsdepartementet. 
LU kommer i år att ansöka om 100 nya civilingenjörsplatser och 50 nya 
högskoleingenjörsplatser. 
 

• Införandet av kandidatarbeten inom utbildningsprogrammen har diskuterats och 
remissbehandlats. En klar majoritet är negativ till att införa obligatoriska 
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kandidatarbeten utan vill t.ex. avvakta HSV:s utvärdering. CTH, KTH och LiTH 
har infört obligatoriska kandidatarbeten och därmed anpassat sig mer till 
Bolognamodellen med ett 3+2-system. Orsaken till vår försiktiga hållning är t.ex. att 
vi ifrågasätter om kandidatarbeten kan betraktas som självständiga (vilket är ett krav 
från HSV) om de genomförs i grupper bestående av sex personer, vilket är fallet på 
CTH och KTH. Detta kommer att bedömas i HSV:s utvärdering. 
 
 

• TFHS (Trafikflygarhögskolan) och Järnvägsskolan 
Diskussioner pågår med Trafikverket om LU/LTHs möjligheter att delta i ett 
övertagande av Järnvägsskolan. De juridiska förutsättningarna samt ändrade 
förutsättningar från Trafikverket har medfört att slutresultatet idag är ovisst.  
Trafikverket förväntas fatta beslut under senare delen av 2012.  
 
Finansieringen av utbildningen av trafikflygare vid Trafikflyghögskolan i 
Ljungbyhed (TFHS), som organisatoriskt ingår i LTH, kommer från 2014 att ske 
genom Yrkeshögskolan under förutsättning att TFHS tilldelas platser. Inom TFHS 
arbetas på ett koncept som ska innebära att YH-utbildningen kombineras med ett 
års högskolestudier för att skapa en kandidatexamen av samma kvalitet och 
omfattning som TFHS idag ger med statlig finansiering. Ett konsortium bestående 
av Klippans kommun, PEAB, Region Skåne och LTH har bildats för att stödja 
verksamheten i Ljungbyhed. Ett omfattande samarbete inom 
trafikflygarutbildningen pågår sedan något år med Tromsö universitet. 
 

• Beskrivning av ”överproduktion” till LU:s styrelse 
Vi producerar cirka 10% HST/HPR utöver vårt uppdrag. 
Vår överproduktion beror på 
- förlängning av utbildningen från 4.5 år till 5 år 
- Större poängproduktion pga bättre studieresultat som i sin tur beror på 
kvalitetsarbetet och högre antagningspoäng 
- många studenter har gått över till 5-årig studieordning i förtid 
Vi har ”osthyvlat” i år men samtidigt introducerat ett nytt program Medicin och 
Teknik. Vi kommer antagligen att ”osthyvla” nästa år igen. Vår tanke är att samköra 
program med ett mindre antal kurser totalt. Just nu utreder vi dimensioneringen 
(3+2 contra 5 år; kandidatarbeten; specialiseringar som Masterprogram) 
Överproduktionen har finansierats med myndighetskapital men lärare jobbar hårt 
just nu. 
 

6.  Forskning/FoU - Forskningsinitiativ 

• Water Innovation Accelerator (WIN) 
WIN ska fungera som inkubator åt nya företag inom vattenforskning. Målet är att 
göra Sverige världsledande på vatteninnovationer. Sydvatten, Kemira, Xylem AB, 
Sweco och VA-Syd är några finansiärer som sponsrar den nya 
innovationssatsningen. WIN har startats på initiativ av Kenneth M Persson, 
professor i teknisk vattenlära på Lunds universitet. WIN bekostas initialt med 1,8 
miljoner kronor över tre år 

• Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd för utveckling av framtida 
etanolproduktion 
Energimyndigheten har beviljat ekonomiskt stöd på 8,4 Mkr för ett 
projektsamarbete kring etanolproduktion mellan Taurus Energy AB, Lunds 
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universitet, Chalmers Tekniska högskola och SEKAB E-technology. Projektet syftar 
till att vidareutveckla processtekniken för storskalig etanolproduktion från skogs- 
och jordbruksrester och beräknas pågå i tre år. Projektet kan innebära stora fördelar 
för en framtida kommersialisering av etanolproduktion, som är gynnsamt för miljön 
och förbättrar tillgången på bränsle. Taurus Energy AB bidrar till projektet med 2,1 
Mkr. 

• Medel till forskare från Lunds universitet i Energimyndighetens utlysning i det 
fyraåriga programmet Etanolprocesser.  
Processutveckling av etanolproduktion från lignocellulosahaltiga material i 
PDU-skala Beviljat anslag: 11.8 miljoner; Projektledare: Guido Zacchi, 
KemiteknikIndustriella pentosjäsande jäststammar 
Beviljat anslag: 10.35 miljoner, Projektledare: Marie Gorwa-Grauslund, Teknisk 
mikrobiologi 
Processintensifiering av SSF-konceptet för lignocellulosaomvandling Beviljat 
anslag; 8.7 miljoner, Projektledare: Gunnar Liden, Kemiteknik  
Utveckling av processteknik för produktion av etanol från barrved. Beviljat anslag: 
3.5 miljoner, Projektledare: Guido Zacchi, Kemiteknik  
Processutveckling av integrerad cellulosa- och stärkelse/socker-baserad 
etanolproduktion Beviljat anslag; 3.2 miljoner, Projektledare: Guido Zacchi, 
Kemiteknik  
Processutveckling för samtidig jäsning av pentoser och hexoser  Beviljat anslag: 
2.4 miljoner, Projektledare: Guido Zacchi, Kemiteknik 
Konkurrenskraftiga och innovativa bioraffinaderier i Sverige - från teknisk 
potential till praktisk realiserbarhet (KIBIOS): Beviljat anslag: 3.4 miljoner. 
Projektledare: Pål Börjesson, Miljö och energisystem 
Totalt beviljades således mer än 43 Mkr till biobränsleforskning vid Lunds 
universitet under den kommande fyra-årsperioden.  

• Elektriska drivlinor ELDRIVET 
 Energimyndigheten går in med 17,9 miljoner kronor i projektet Eldrivet, som 
syftar till att stärka den svenska fordonsindustrins kompetens inom elektrisk 
framdrivning. 
Förutom AB Volvo deltar även Volvo Personvagnar, Scania, Semcon, Kollmorgen, 
Kongsberg Automotive, BEVI, BAE Systems Hägglunds, Innovatum och Lunds 
tekniska högskola. Projektet ingår i Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 
(FFI, se länk) som är ett samarbete mellan den svenska staten och fordonsindustrin 

• 16 milj till lysdiodforskning på LTH 
Professor Lars Samuelson är en av fyra forskare som får vardera 16 miljoner kronor 
för att utveckla energirelaterade material. Anslaget delas ut av Stiftelsen för strategisk 
forskning, SSF 

• EIT-KIC-ar har föreslagits 
Bryssel den 30 november 2011 – Europeiska institutet för innovation och teknik 
(EIT) ska satsa ännu mer på innovation och företagande genom att starta sex nya 
gränsöverskridande kunskaps- och innovationsgrupper, så kallade KI-grupper. EU-
kommissionen har avsatt 2,8 miljarder euro1 i sin kommande budgetram för 2014–
2020 för att EIT ska kunna starta nya KI-grupper och utveckla sina grupper för 
hållbar energi, klimatförändringar och it-samhället.  
– Vårt nya paket för det europeiska institutet för innovation och teknik är strålande 
nyheter för europeiska företag, forskare och högskolor. Vi investerar i framtidens 
företagare och stärker EU:s innovationskapacitet så att vi kan hålla oss kvar bland de 
bästa i världen, säger Androulla Vassiliou, EU:s utbildningskommissionär. 
Kommissionen har också antagit ett förslag till EIT:s strategiska innovationsprogram 

http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Transportforskning1/Energieffektiva-fordon/Fordonsstrategisk-Forskning-och-Innovation---FFI/�
http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Transportforskning1/Energieffektiva-fordon/Fordonsstrategisk-Forskning-och-Innovation---FFI/�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1479&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=fr#footnote-1�
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som lägger fast ramarna för verksamheten de närmaste åren. Institutet väntas bidra 
till 600 nya företag och till utbildningar för cirka 25 000 högskolestudenter och 
10 000 doktorander i nya program som kombinerar vetenskap på hög nivå med ett 
starkt inslag av företagarutbildning.  
 
EIT sammanför framstående högskolor, forskningscentrum och företag så att de 
tillsammans kan hitta innovativa lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Institutet 
kompletterar andra utbildnings- och forskningsinitiativ i EU och är en central del i 
Horisont 2020 – det nya ramprogrammet för forskning och innovation (läs mer i 
MEMO/11/851

• 

). Kommissionen planerar att starta de nya KI-grupperna i två 
omgångar: 2014 och 2018. 

• 

De grupper som bildas under 2014 har följande inriktningar: Innovation för 
sunt liv och aktivt åldrande (bättre livskvalitet och välbefinnande för människor i 
alla åldrar), livsmedel för framtiden (en hållbar försörjningskedja från jord till bord), 
råvaror (hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återanvändning och 
ersättning). 

De tre grupper som startar under 2018 har följande teman: Tillverkning med 
mervärde (mer konkurrenskraftiga, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser), 
smarta och säkra samhällen (ett säkrare Europa genom nya, innovativa IT-
lösningar), rörlighet i städer (miljövänligare, säkrare och smartare system för 
rörlighet i städerna som alla kan ta del av). 
Valet av inriktningar bygger på kriterier som kommissionen fastställt efter samråd 
med innovationssektorn. 
http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm 
EIT:s webbplats: http://eit.europa.eu 

• Food-Best 
Lunds universitet har fått drygt 20 miljoner kronor i EU-anslag för att tillsammans 
med Danmarks tekniske universitet och lärosätena i Köpenhamn och Ålborg starta 
ett forskningsprojekt i livsmedelsvetenskap, en så kallad knowledge innovation 
community (EIT-KIC), som ska samla flera europeiska och skandinaviska 
livsmedelsföretag. Forskning och utbildning kring medicin, teknik, ekonomi och 
humaniora är aktuellt i Lund - tanken är att få alla parter att fundera kring kedjan 
från jord till bord med hållbarhetsperspektiv i fokus. 

• Medicon Village övertog AstraZenecas anläggningar i Lund 10 jan  
Den 16 december, har Lunds universitets rektor Per Eriksson skrivit på ett avtal om 
att förhyra lokaler om cirka 8000 kvm på Medicon Village. Avtalet gäller för tre år 
till en kostnad av cirka 20 miljoner kronor om året

• Life Science Foresight Institute 
Life Science Foresight Institute, med Lunds universitet som huvudman, flyttar in på 
Medicon Village i Lund. Paula Zeilon blir Managing Director. Institutet får två 
inriktningar, den ena forskning om megatrender inom Life Science, den andra en 
servicefunktion som kan ge företag beslutsstöd med omvärldsanalys. För 2012 har 
två områden valts ut som viktiga för utveckling: Personalized Medicine och 
"Hembaserad avancerad sjukvård". Hembaserad sjukvård väntas komma mer och 

. Region Skåne och ESS AB har 
också tecknat förhyrningsavtal. 
Man räknar med att 500 personer kommer att flytta in redan under 2012. Lund Life 
Science Incubator, Bactiguard, ESS AB samt Region Skåne och Lunds universitet är 
klara som hyresgäster. Den totala ytan som skall fyllas är cirka 80000 kvadratmeter 
(varav 30000 kvadratmeter är laboratorier). Närmare 1/3 är uthyrt nu. VD är Mats 
Leifland och vice VD är f.d. site manager vid AstraZeneca Lund, Ursula Hutkvist-
Bengtsson samt vice VD Kerstin Jakobsson. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/851&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm�
http://eit.europa.eu/�
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mer, framtidens patient väntas till och med kräva det. Tekniken svarar för 
möjligheterna. Med Personalized Medicine kommer medicinsk behandling att 
ordineras utifrån den enskilde patientens profil ännu mer än i dag, exempelvis via 
vissa gener eller specifika biomarkörer i blodet. Europeiska regionala 
utvecklingsfonden beviljade i somras medel så att Life Science kunde starta. 

• ESS - info 
Innan en designuppdatering presenteras i februari 2013 ska: 
- ny vd och programdirektör rekryteras 
- finansieringen säkras 
Under 2012 ska mycket falla på plats för att konstruktionen av ESS ska kunna 
påbörjas under 2013. Finansieringen och budgeten för hela bygget måste bli klar, 
liksom den tekniska designen. Rekryteringen av en ny vd (Colin Carlisle går i 
pension 2013) och programdirektör ska vara klar till sommaren. Innan dess ska ESS 
ordförande Sven Landelius och chefsförhandlare Lars Anell ha säkrat en 
överbryggande finansiering för att hålla igång projektet. 
ESS flyttar till Ideon Medicon Village (IMV) 
 
ESS, Max IV och Lunds universitet startar ett gemensamt laboratorium.  
Labbet är första steget i uppbyggnaden av det framtida Science City som ska byggas 
mellan ESS och Max IV. Det gemensamma detektorlaboratoriet blir den första 
anläggning som drivs gemensamt av ESS, Max IV och universitetet. I laboratoriet 
ska nya typer av detektorer till de framtida anläggningarna utvecklas och 
konstrueras. ESS och Max IV ska komplettera varandra, och redan nu tas en mängd 
initiativ för att utbytet mellan anläggningarna ska bli så stort som möjligt. En 
gemensam infrastruktur, som till exempel ett gemensamt laboratorium är en del i 
strategin. Detta är särskilt betydelsefullt för ESS, dels eftersom det är ESS första 
laboratorium och den första installationen på plats i Lund, dels för att 
detektorutveckling är fundamentalt för ESS. Vi behöver snabbt bygga upp 
kompetens om detta i Lund, säger Richard Hall-Wilton, gruppledare för ESS 
detektorgrupp. Det första steget i samarbetet innebär gemensamt utnyttjande av det 
existerande laboratoriet på Maxlab. I ett andra stadium, 2012, ska verksamheten 
expandera. Det gemensamma detektorlaboratoriet ska drivas av Max IV, ESS och 
Fysiska institutionen vid Lunds universitet. 

• TITA-projektet 
Arbetet gentemot ESS och MaxIV sker av Region Skåne genom TITA – projektet. 
Detta är ett mycket stort (ca 45 milj kr) strukturfondsprojekt som leds av Region 
Skåne. Projektet, som har ett antal underavdelningar, ska undersöka och utreda 
strategier för hur regionen ska ta hand om ESS och MAX IV 

• Kompetenscentrum för kollektivtrafikforskning – första mötet 17 jan. Lena 
Hiselius, Trafik och samhälle är projektledare och konsultföretaget Trivektor är 
ansvariga för att sammanställa slutlig ansökan. Deltagande parter: LU, MaH, Region 
Skåne, Lunds kommun, Malmö kommun, Helsingborgskommun samt 
kollektivtrafikföretag i regionen. 

• Möte med miljöstrateger från Region Skåne. Vi kommer att ha regelbundna 
möten för att etablera samarbeten. Projektet Kust Skåne kommer Regionen att 
engagera sig i och ett samarbetsavtal håller på att skrivas. 

• Möte mer Stefan Bengtsson, rektor Malmö Högskola. Diskussion av olika 
organisationsformer för samarbetet inom kompetenscentrum för 
kollektivtrafikforskning. Vi ser också framför oss möjligheter till flera samarbeten 
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mellan LTH och MaH och kommer att organisera möten för att identifiera lämpliga 
samarbetsprojekt. 

• Lunds universitet har införskaffat en superdator som består av 208 servrar med 
sammanlagt 3 328 processorkärnor. 
Lunarc är ett kompetenscenter för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds 
universitet. Här har man investerat sex miljoner kronor på en ny superdator, 
beräkningsservern Alarik som man föredrar att kalla anläggningen. Den består av 
208 servrar från svenska Southpole med 416 AMD6220-p. Några av servrarna 
kommer att ha fyra processorer med 128 GB minne och totalt 48 kärnor. Därtill 
finns

• HaptiMap: Hur mobilen hjälper dig genom geografin 
En av utställarna på Mobile World Congress i februari i Barcelona är HaptiMap, ett 
stort forsknings- och utvecklingsprojekt lett från LTH vid Lunds universitet. I det 
EU-finansierade arbetet deltar också flera erkända europeiska forskningsinstitut och 
företag som Siemens och BMT (projektledaren Charlotte Magnusson vid 
Institutionen för designvetenskaper). 

 också ett antal speciella visualiseringsservrar som gör det möjligt att få 
visualisering av beräkningsresultat under pågående beräkningar. 
Invigningen skedde 14 februari i Vattenhallen Science Center LTH. 

• Centrum för energieffektiv belysning (Thorbjörn Laike och Lars Samuelsson) 
Ett s.k. belysningsinitiativ vid LU har tagit fram ett underlag till 
Energimyndigheten, som snart kommer att utlysa forskningsmedel inom detta 
område. 

• MVA Drug Delivery  Institute. En större ansökan förbereds av MVA för att 
skapa ett Drug Delivery Institute i regionen, Ansökan skall ställas till 
Novofonden och/eller Lundbaeckfonden. Deltagare i projektet är 
NovoNordisk, Leo, Lundbaeck, AstraZeneca, Camurus, KU, DTU, LU och 
MaH. LU är med och finansierar utredningsarbetet. Just nu kontaktas de 
olika donationsstiftelserna. 

• Näringslivsråd 17 feb 
Anders Ydstedt Scantech Strategy Advisors. 
På senaste näringslivsrådet berättade Anders Y om ett projekt som han håller i för 
Svenskt Näringsliv kring företagsägande. Vad ligger bakom när svenska företag får 
utländska ägare?  Vad betyder ägande för lokalisering av huvudkontor för forskning 
etc? Anders Y delgav oss några av sina tankar omkring detta. Vid ett senare tillfälle 
skulle vi kunna ordna ett större seminarium med fler inbjudna deltagare för att 
belysa problematiken som är viktig både för företag och för akademi. 
 
 

7.  Internationalisering 
 

• EU sets 20% student mobility target 
At least one in five higher education students should spend three months studying 
or training abroad by 2020, European Union member governments have agreed. 
Education ministers from the 27 member states in November 2011 adopted 
conclusions on the modernization of higher education with a special emphasis on 
mobility. 
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• NORDTEK 
Två projekt kommer att drivas inom Nordtek: Industridesign och 
Välfärdsteknologi. LTH har ansvaret för Industridesignprojektet. 
Årets konferens kommer att ske i samarbete med Baltech i Tallinn och ha som tema: 
The Nordic-Baltic region- an area for strategic cooperation within the Knowledge 
Triangle“. (Aax sitter i Norteks arbetsutskott) 
Nortek-konferense 2013 kommer att hållas i Lund.  
 

• Kina-samarbeten 
Många framgångsrika samarbeten pågår och utvecklas vid Zhejiang University 
(ZJU) i Huanzhou, som nu sägs ha passerat både Peking  Uiversity och Tsinghua-
universaiteten i den kinesiska rankingen. 
- Kinainriktningen fortsätter som tidigare (cirka 30 studenter från LTH tillbringar 
ht 2012 på ZJU) 
- Forskningscentrum JORCEP (Joint Reserach Centre  for Photonics). ZJU, KTH 
och LTH deltar i detta med lika andelar. Mycket livaktigt utbyte med många 
publikationer. Operativt ansvarig för LTHs räkning är Gabriel Somesfalean, 
Atomfysik. Ledande forskare från LTH är Sune Svanberg och Stefan Andersson-
Engels 
- Forskningscentrum. ICELDES (international Centre for Laser diagnostics and 
Energy Science). Ledande forskare vid LTH är prof Marcus Aldén och Zhongshan 
Li. 
-Forskningscentrum JCIE (Joint Centre of Innovation and Entrpreneuship). 
Deltagande parter vid LU är LTH, EHL och Circle. Just nu planeras att 40 
studenter från Technology Mangement-programmet (EHL och LTH) skall 
tillbringa en del av hösten på ZJU för att studera tillsammans med kinsesiska 
kollegor.  
 

• Inkommande studenter – Arrival Day 2012 
LTH tog emot 111 utbytesstudenter från 30 länder i hela världen. Något färre än 
vanligt, vilket var likadant för övriga delar av LU.  För första gången fick vi 
studenter från Korea och de mest förekommande nationaliteterna är 
 
France  16 
Canada 11 
Germany 9 
Italy  8 
Australia 6 
Spain  6 
Austria 6 
Sweitzerland 6 
USA  6 
China  5 
 
Själva mottagandet och kursstarten löpte i år smidigt. Våren brukar vara lättare än 
hösten, då anstormningen är dubbelt så stor. 
 

• Utresande studenter 
Från och med hösten 2011 har LTH ett  utlysningsdatum som sammanfaller med 
LUUP (Lunds Universitets UtbytesProgram), 1 oktober – 1 november.  Vi hade 
samma antal sökande som till bägge utlysningarna tillsammans i fjol. De platser som 
inte blir besatta utlyses under januari (dead-line 1 februari) som  ”Andra chansen!” .  
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Arbete pågår med att dela upp de centrala LUUP-platserna mellan de olika 
fakulteterna. Syftet med detta är primärt att det skulle underlätta för studenterna att 
samtliga utbytesmöjligheter utlyses på samma gång. Detta minimerar också risken 
för avhopp och därmed minskar dubbelarbetet som nu förekommer. 
 
För två år sedan initierades utbytesformen ”En fast termin utomlands”. Det innebär 
att teknologer på termin 5 eller 6 läser en termin utomlands, med en studieplan som 
är i förväg fastställd av programledningen och som motsvarar de obligatoriska 
kurserna vid LTH samma termin. Idag finns detta för B, I & V vid University of 
Connecticut samt för D & W vid University of Waterloo. Studenterna uppskattar 
denna ”enkla” form av utbyte och kan stanna i Lund och läsa fortsättningskurser. 
 
På Ekosystemteknik utlyses Summer Research School i Xiamen för 6:e gången. 8 
studenter om året har gjort var sitt projekt tillsammans med en kinesisk student. 
 
Diskussioner pågår med University of Toronto att ta emot studenter från dem inom 
kemiteknik under maj – början av juli för projektarbete. Intresset är stort från båda 
sidor. Det kan innebära att även kemiteknik kan få en fast termin utomlands.  
 

 
Måluppfyllelse enligt LTHs Internationella Policy 
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Master 
Program 2011             

Totalt  
antal 
sökande
n 

2011  
Antal 
sökanden  
1a hand 

2012               
Totalt 
antal 
sökanden 

2012  
Antal 
sökanden 
1a hand 

Jämförelse  
antal sökande 
totalt  
2012-2011 

Jämförelse  
antal 
sökande  
1a hand  
2012-2011 

Biotechnology 137 53 151 74 110% 140% 
Food and Nutrition 159 111 190 132 119% 119% 
Industrial Design 117 75 133 87 114% 116% 
Nanoscience 62 17 52 20 84% 118% 
Photonics 43 17 44 17 102% 100% 
Sustainable Urban 
Design 

145 55 194 93 134% 169% 

System-on-Chip 166 52 154 48 93% 92% 
Water resources 157 72 156 80 99% 111% 
Wireless 
Communication 

406 145 370 184 91% 127% 

E. E. Building Design 0 0 136 77   
Totalt 1392 597 1580 812 104% 123% 
     

   
 
   

 
• Utbytes(o)balansen 2011 

Bokslutet för 2011 visar att LTH än mer närmar sig den punkt då vi har lika många 
inresande som utresande. En klar nergång av antalet antagna masterstudenter skedde 
ht 2011 i och med införandet av terminsavgifter i Sverige. 
 

 
 

• Besök från Virginia Tech 
6-7 februari besökte 3 professorer från Virginia Tech, The Department of 
Engineering Science and Mechanics (http://www.esm.vt.edu/), LTH i syfte att hitta 
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samarbetsmöjligheter. De tre program som berördes här var F, Pi  och Nano. Det 
finns flera beröringspunkter och amerikanerna återkommer med sina önskemål. För 
LTH:s teknologer kommer det att finnas stora möjligheter till intressanta 
examensarbeten inom kort. 
 

• T.I.M.E. 
Avtalen inom nätverket håller på att ses över. Nu har LTH varit med i 12 år och det 
är dags att bli mer specifika och rikta vissa avtal mot specifika utbildningsprogram. 
Vi har 10 års goda erfarenheter av inkommande studenter och kommer att satsa mer 
på information till de utresande. 
 

• Nya avtal 
Avtal har tecknats med Ecole Polytéchnique de Montréal. LTH har därmed tagit 
över ett avtal som tidigare handhades av Internationella Sekretariatet, LU. Därutöver 
kommer under våren avtal att tecknas med University of Western Australia, Perth 
och La Trobe, Melbourne. Det blir LTHs första egna avtal i Australien. 

 
 

 
8. Information/Rekrytering/Externa kontakter 
 

• Medierapport, Lunds Tekniska Högskola, november och december 2011. 
I sep, okt och nov 2011 har LTH ökat sin medieexponering jämfört med samma 
period året dessförinnan. I nov förra året var dock medietäckningen bara marginellt 
högre, räknat på antal artiklar (125 st) medan räckvidden var lägre.  I december var 
publiciteten något lägre (vilket den brukar vara). 
Föga förvånande skriver mest sydsvensk media, främst SDS, om LTH och LU. 
Lejonparten av publiciteten är positiv eller neutral. Artiklarna/inslagen kommer från 
tips, pressmeddelanden, från journalisternas egna kontakter. Forskare kan berätta 
om aktuella projekt, fungera som expertkommentarer eller ha mer perifer roll som 
exempelvis medlem i företagsstyrelse, ingå i ett samverkansprojekt med flera 
partners. I stort sätt varje månad figurerar alumner som nämner sin LTH-bakgrund, 
exempelvis ”han är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola, inriktning väg och 
vatten”. 
 

• Vattenhallen Science Centre LTH 33000 besökare 2011 
En fantastiskt livaktig verksamhet. Under 2011 besökte 33000 personer 
Vattenhallen. En ny utställning om ESS och MaxIV planeras och sponsring har 
erhållits från olika håll, bl a Region Skåne. 
 

• Besökare nummer 10000 vid Planetariet i Vattenhallen uppmärksammades förra 
veckan. Planetariet är mycket populärt och drivs av naturvetenskapliga fakulteten 
med en astronom på deltid. Man kommer dessutom att göra en miljoninvestering i 
en ny kamera som öppnar möjligheterna att visa film på ett sätt som liknar de stora 
planetarierna. 
 

• Havsportalen förbereder årets ”Havsresan”. 
Havsresan är ett massmedialt projekt som pågått sedan 1990 med syftet att 
uppmärksamma viktiga havs. Och kustfrågor i regionen. I år kommer man att 
koncentrera aktiviteterna till Skanör-Falsterbo där man bl a kommer att 
uppmärksamma översvämningshotet pga vattennivåhöjning. Dessutom kommer 
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även det Halifax-plan som hittats där att uppmärksammas. LTH har haft ett möte 
med deltagarna: ansvariga för havsportalen (Kjell Andersson, Peter Johnsson 
Teknisk geologi samt prof Hans Hansson, Teknisk vattenresurslära) samt röjdykare, 
bombexperter, minröjare, etc. Allt kommer att gå av stapeln i maj 2012. 
 
 

Några externa nyheter som delvis berör LTH 
 
• IKEA donerar nästan en miljard till Linnéuniversitetet 

Citat från krönikör Henrik Borgström i Smålandsposten: 
En god rännil pengar från IKEA hamnar i Småland på olika vägar, Senast familjen 
Kamprads och Inter Ikeas donation på nästan en miljard kronor plus cirka 270 miljoner 
kronor årligen tills stiftelsen når knappt tre miljarder. I första hand ska framtida 
utdelningar på beräknat cirka 300 miljoner kronor om året gå till forskning och 
utbildning inom Linnéuniversitet och stärka nyföretagande i grundarens "älskade 
Småland". 
För knappt tio år sedan donerade Kamprad uppemot en halv miljard kronor till 
utbildning inom industriell design vid Lunds tekniska högskola, vilket gjort att Sverige 
numera är på väg att nå Finlands rykte på området. 
… 
Landets största privata, 95-åriga Wallenbergstiftelsen, delar ut drygt 800 miljoner 
kronor om året "till landets gagn". Den nya IKEA-stiftelsens utdelning på 300 miljoner 
årligen ska hålla sig till Småland med åtta procent av landets befolkning. Det innebär 
att Kamprad/ Ikea kommer att dela ut proportionellt mer än fyra gånger så mycket till 
smålänningar som Wallenbergs gör till svenskar. 
 

• FoU i skånska företag 
En ny studie visar att elva skånska företag som tillsammans satsade 2,6 miljarder 
kronor på forskning och utveckling ifjol. Det är en ökning med tio procent, 231 
miljoner kronor, från 2010. I urvalet finns Active Biotech, Alfa Laval, Axis, Beijer 
Electronics, BioInvent, CellaVision, Höganäs, Nederman, Probi, ReadSoft och 
Trelleborg. 
I reda pengar var det Alfa Laval som satsade mest, 648 miljoner kronor, en ökning 
med knappt fyra procent. Koncernen har forskningsanläggningar i bland annat 
Lund, Søborg utanför Köpehamn och Frankrike. 
Skånes börsbolag satsar hårt på forskning och utveckling. Trots vikande försäljning 
under krisåren har investeringarna i FoU ökat med 30 procent sedan 2007. Men 
mycket av pengarna hamnar utomlands. Vid sidan av AstraZenecas avvecklingar och 
Sony Ericssons neddragningar inom forskning och utveckling finns det skånska 
företag som satsar stort på området. Elva av Skånes tongivande industri- och 
teknikbolag på Stockholmsbörsen har tillsammans ökat sina investeringar i FoU 
med över en halv miljard kronor sedan 2007.  
På fem år har FoU-kontot växt med 30 procent – till 2,6 miljarder – medan 
försäljningsintäkterna bara ökat elva procent. Gummikoncernen Trelleborg påverkar 
statistiken med sitt omsättningstapp, men siffrorna visar ändå en stark tro på 
innovation och nya produkter.  
 

• Sony tar över hela Sony Ericsson. Sonys ledning besökte Lund och träffade också 
Lus ledning samt några forskare av stor betydelse för Sonys verksamhet. En allmän 
uppfattning efter mötet var att man ser med tillförsikt fram emot en fortsatt startk 
verksamhet i Lund. 
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• HSV försvinner. Universitetskansler blir generaldirektör. 
På uppdrag av utbildningsdepartementet föreslår en utredning (”Tre blir två – Två 
nya myndigheter inom utbildningsorådet”) att nuvarande Högskoleverket (HSV), 
Internationella programkontoret (IPK) samt Verket för högskoleservice (VHS) 
omorganiseras till en tillsynsmyndighet och en servicemyndighet. Flera anser att 
åtskillnaden mellan tillsyn/kontroll respektive service/främjande/utveckling är 
rationell och bra. 
Kritiska röster höjs bl.a. mot att man förlorar analysfunktionen vilket gör att 
fristående omvärldsanalyser inte längre kommer att göras. Detta kan tyckas 
anmärkningsvärt eftersom högskolsektorn är Sveriges största statliga arbetsgivare 
med ett anslag på 67 mdr. Alltså fritt fram för lobbyister och partsinlagor. 
Risken för att analogin med Skolverket skulle medföra ”högskoleinspektörer” på 
samma sätt som ”skolinspektörer” avfärdas. Det kollegiala peer-review-systemet skall 
bestå inom högskolan. 
 

• SciLifeLab får nya lokaler på BMC i Uppsala 
Uppsala universitet och Akademiska Hus investerar tillsammans 177 miljoner 
kronor för att bygga ut Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala. Målet är att ge 
SciLifeLab Uppsalas forskare inom medicin och molekylär biovetenskap en 
mötesplats av internationella mått. I det nya femvåningshuset Navet skapas en 
stimulerande och kreativ miljö där forskarna som tidigare har suttit på olika adresser 
kan samlas (11000 m2); Klart hösten 2013). Science for Life Laboratory, ett 
samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, KTH och Stockholms 
universitet, är Sveriges hittills största satsning på forskning inom life science. Målet 
är att bli en nationell resurs för hela landet och en ledande forskningsaktör 
internationellt. 

•  
 
 

9. LU – allmänt 
 

• Personförändringar av stor betydelse 
Fredrik Andersson ny rektor för EHL. Kristina Eneroth ny prorektor för EHL  
Björn Wittenmarks förordnande som universitetsbibliotekarie förlängs till 29 
februari 
 
Tidigare har meddelats de stora förändringarna i LU:s ledning 
-prorektor. Eva Åkesson tillträder som ny rektor för Uppsala universitet 1 jan 2012. 
ny prorektor tillsätts genom val – pågår! Vicerektor Ingalill Rahm-Hallberg kommer 
att upprätthålla prorektorskapet från 1 jan 2012 tills en ny prorektor valts. Därefter 
kommer Ingalill att gå i pension 
-Marianne Granfelt slutar som administrativ chef vid LU för att börja som 
generalsekreterare vid SUHF.  
-LU:s planeringschef Susanne Wallmark slutar för att tillträda som förvaltningschef 
vid Örebro universitet. 
Under förra året avgick personalchef Nils Hellman och ersattes av Ingrid Estrada 
Magunsson 
-Margot Wallström tillträder som ny ordförande för LU efter Allan Larsson i april 
2012 
 

• Linus Wiebe har utsetts till innovationsdirektör vid LU. Linus har innehaft tjänsten 
som tf sedan Ashkan Poya slutade. 
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• Val 
Ett Universitetskollegium ska utses inom Lunds universitet. Ledamöterna ska utses 
genom val. För att kunna förrätta val krävs en valberedning. Enligt den nya 
arbetsordningen ska valberedningen bestå av sju ledamöter varav fyra företrädare för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och tre företrädare för övriga 
anställda (hit räknas även adjunkter). 
Valet kommer således ske i två etapper till följd av att en valberedning först måste 
väljas. Val av valberedning planeras ske under tiden 19 – 25 januari och val av 
ledamöter till universitetskollegiet under tiden 24 – 29 februari. Båda valen planeras 
ske elektroniskt. Eftersom det är första gången ett elektroniskt förfarande används 
krävs en reservplan för hantering om systemet inte fungerar. Skulle således något 
inträffa som gör att det elektroniska förfarandet inte kan användas kommer val att 
förrättas den 25 januari kl 11 – 14 i Hollywood i Kårhuset.  
 

• Enkätundersökning riktad till alla anställda vid Lunds universitet 
Under 2011 har delprojektet ”Återkommande enkätundersökning till anställda vid 
Lunds universitet” förberetts som ett led i strategiskt personalpolitiskt 
utvecklingsarbete. Enkäten kommer att skickas per e-mail till anställda vid Lunds 
universitet den 27 februari. 

 

• Strategisk plan LU 
Beslutades i februari 2012. 
 

• Ny arbetsordning för LU gäller från i jan 2012 
 

• Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald - 
engelsk version – har distribuerats. 

• Fusioner lockar högskolor - skärpta krav och minskade ungdomskullar kan leda 
till närmare samarbete  
Diskussionen om fusioner är i full gång i hela Högskolesverige.  
Regeringen har tydligt framfört önskemålet att lärosätena blir färre. Skärpta 
kvalitetskrav och minskande ungdomskullar talar för att ett antal högskolor går 
samman med universitet, säger utbildningsminister Jan Björklund. 
Aalto-universitetets fusion av tre universitet/högskolor har gjort stort intryck på 
många universitet. KTH har t.ex. velat fusioner med Handelshögskolan för att skapa 
ett svenskt MIT men Handelshögskolan har avböjt inviten. 

• Plans for three major Dutch universities to merge are opposed by more than 
half of their academics and students, according to a survey published on 
Thursday. 
The University of Leiden, Delft University of Technology and Erasmus University 
Rotterdam hope to collect more research money by cooperating intensively and may 
even merge in due time. But they face strong opposition. 
 

• Stiftelsehögskolor. 
Regeringen öppnar för att införa fler stiftelsehögskolor med start 1 jan 2014. 
Underlag kommer i mars för att göra ansökan. 
Stiftelsefrågan - I juni kommer regeringen att lägga en proposition med ett 
erbjudande till utvalda universitet och högskolor att bli stiftelsehögskolor (1 jan 
2014).  

– 02-20 

http://www.leiden.edu/�
http://home.tudelft.nl/�
http://www.eur.nl/english/�
http://www.eur.nl/english/�
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LU har tid fram till maj att bestämma om vi vill överväga möjligheten. 
 

• LU tar strid mot danska studieavgifter 
Danmarks nya studieavgifter för utländska studenter som läser enstaka kurser har 
kraftigt försvårat universitetssamarbeten över Sundet. I Lund har två dansk-svenska 
utbildningar redan drabbats och nu lyfter rektor Per Eriksson frågan politiskt med 
ett öppet brev till den svenska och danska regeringen. 
 

• Jubileumsinsamling. 
LU har för avsikt att starta en jubileumsinsamling med anledning av 350-årsjubileet. 
Budget för jubileet är 22 milj. Budget för fundraising är nuvarande 25 milj men 
äskar ytterligare 25 milj. Alla siffror gäller för 5 år. 
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Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2011-12-05 LTH 2011/1759 Behörighetskrav och urvalskriterier för 

antagning till senare del av program vid LTH, 
Camilla Hedberg 

2011-12-12 LTH 2011/1852 Bestämmelser rörande examina vid LTH, 
Camilla Hedberg 

2011-12-19 LTH 2011/1896 Fastställande av examensmall för 
Arkitektexamen 300 hp, Lotta Malmborg 

 LTH 2011/1897 Fastställande av examensmall samt Diploma 
Supplement för Högskoleingenjörsexamen  
180 hp, Lotta Malmborg 

 LTH 2011/1898 Fastställande av examensmall samt Diploma 
Supplement för Masterexamen i arkitektur 
med huvudområde: Arkitektur med 
fördjupning inom hållbar stadsgestaltning, 
Lotta Malmborg 

 LTH 2011/1900 Fastställande av examensmall samt Diploma 
Supplement för Brandingenjörsexamen,  
Lotta Malmborg 

 LTH 2011/1901 Fastställande av examensmall för Teknologie 
masterexamen, 120 hp som bygger på särskilt 
inrättat program vid LTH, Lotta Malmborg 

 LTH 2011/1902 Fastställande av examensmall samt Diploma 
Supplement för Civilingenjörsexamen 300 hp,  
Lotta Malmborg 

 LTH 2011/1871 Husprefekt för V-huset och ledamöter i 
husstyrelse V, Gerd Olsson 

 
 

LTH 2011/1881 Husprefekt för E-huset och ledamöter i 
husstyrelse E, Gerd Olsson 

 LTH 2011/1905 Husprefekt för M-huset och ledamöter i 
husstyrelse M, Gerd Olsson 

2012-01-16 LTH 2011/1849 Remissvar – Föreskrifter för utbildning på 
forskarnivå, lokala regler för examina och 
utbildning på grund- och avancerad nivå och 
tillämpningsföreskrifter, kursplaner samt 
tillämpningsföreskrifter utbildningsplaner, 
Camilla Hedberg 
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2012-02-06 LTH 2012/176 Magisterprogram i innovation, teknologi och 
management inom hälso- och sjukvård inför  
HT 13, Camilla Hedberg 

 LTH 2012/174 Masterprogram i Global Supply Chain 
management inför HT 13, Camilla Hedberg 

 LTH 2012/174 Masterprogram I riskhantering och 
klimatanpassning inför HT 13,  
Camilla Hedberg 

 LTH 2012/177 Masterprogram i Arkitektur inför HT 13, 
Camilla Hedberg 

 LTH 2012/201 Betygsombudsmän vid LTH 2012-2014, 
Beatrice Nordlöf 

 LTH 2011/1680 Inför Högskoleverkets utvärdering 2012 – 
tillsättning av styrgrupp, Gerd Olsson 

2012-02-13 LTH 2012/227 Begäran om att avsluta uppdrag i LTHs 
utbildningsorganisation, programledare för 
Datateknikprogrammet 300 hp,  
Anna C Flinth 

 LTH 2012/226 Utseende av representant i LTHs 
utbildningsnämndsorganisation UN 1, 
programledare för Datateknikprogrammet, 
Anna C Flinth 

 LTH 2012/229 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram 
vid LTH, Camilla Hedberg 

 LTH 2012/218 Studiehandboken 2012/13, Camilla Hedberg 

 

 





Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Attraktiva studiemiljöer 

• A-huset (klart) ca 15 mnkr 
• E-huset (klart?) ca 20 mnkr 
• Mattehuset (pågår) ca 1 mnkr  
• Matteannexet (pågår) LU 
• V-huset (planeras) ? 
• M-huset (planeras) ? 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

E-huset  

• Bygget statade på utredningshandling 
• Projektering parallellt med byggande 
• Tidsfördröjningar pga verksamhetsstyrda stopp 
• Nya inslag under bygget 
• Ökad köksstandard 
• Kompletteringar i elinstallation och belysning 
• Konsekvenser av husets egenskaper 

 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Trafikflyghögskolan TFHS 

Från och med den 12 mars är det möjligt att 
ansöka om inloggningsuppgifter till 
ansökningsformuläret från YH-myndigheten, 
själva ansökningsomgången öppnar den 15 
mars och pågår till den 9 maj. Beslut om 
beviljande av utbildningar kommer att 
fattas i september och utbildningarna 
startar våren 2013 

TFHS utbildar fr.o.m. 2008 Trafikflygare enligt 
konceptet MPL(A), Multi-Crew Pilot Licence. 
Utbildningen omfattar 180 hp och ger kandidatexamen. 
Andra kurser och utbildningar är flyglärarprogram, Airline 
Transport Pilot teori samt andra skräddarsydda utbildningar 
för exempelvis Försvarsmakten, Kustbevakningen och 
Polisflyget. Som uppdragsutbildning (utbildning riktad 
direkt till företag eller organisationer för deras egna 
anställda) erbjuder TFHS även kurser i Multi Crew 
Cooperation (MCC), Crew Resource Management (CRM), 
Aviation Management och ledarskap. 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Järnvägsskolan 

• LTH ger sedan 10 år Högskoleingenjörsutbildning i Järnvägsteknik i samarbete 
med Järnvägsskolan i Ängelholm. Åk 2 tillbringas till största delen i Ängelholm. 

 
• Trafikverket kommer att avyttra Järnvägsskolan under 2012. 

 
• Undersökning av möjligheter att knyta Järnvägsskolan till LTH har pågått i drygt 

ett år. Juridiska hinder har hittills hindrat ett närmare organisatoriskt samarbete. 
 

• Diskussioner pågår med Ängelholms kommun om ett närmare samarbete som 
huvudmän för Järnvägsskolan. Kommunen har tagit över Sveriges 
järnvägsmuseum i Ängelholm  

 
• Diskussioner förs också med Peab, universitetets holdingbolag m fl. 
 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Fakultetsanslaget i framtiden 

• Basfinansiering 
• Examination i forskarutbildningen 
• Medel för forskningsinfrastruktur 
• Strategiska satsningar 
• Forskarutbildningskurser 
• Vetenskaplig kompetens 
• Post-doc tjänster 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Basfinansiering 
 Basfinansieringen ska spegla institutionens samlade verksamhet. Därför 

föreslås att basfinansieringen beräknas med en för alla institutioner gemensam 
%-andel av institutionens samlade kostnader för lön och drift enligt senaste 
bokslut (GU, medfinansiering, tydligt) 

Examination i forskarutbildningen 
 Examinationspremien ska vara kvar. Ingen justering för finansieringsform. 

Eventuell relatering till tiden doktoranden varit inskriven (max 5 år). Öka 
beloppet något samtidigt som tryckningspremien försvinner 

Medel för forskningsinfrastruktur 
 Störst intresse för ett system som bygger på ansökning av medel. Man kan 

tänka sig ett system där en del av utrymmet fördelas map historia medan nya 
medel ska fördelas efter ansökan.  

Strategiska satsningar 
 LTH:s ledning gör bedömningen att satsningar som avviker från 

fördelningsmodellen bör göras för att temporärt stimulera/stödja viss   
forskning. Ess och MAXIV bör ingå här. 

 
 

Fakultetsanslaget i framtiden 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Forskarutbildningskurser 
 Medel ska disponeras för finansiering av forskarutbildningskurser. 

Ersättningen bör beräknas på antalet hst som redovisas på kurser som har 
en kursplan och som har annonserats öppet. Hänsyn tas inte till antalet 
studerande per kurs.  

Vetenskaplig kompetens 
 Antalet disputerade lärare är en viktig parameter när universitet rankas. 

Inom LTH har nivån docent använts för att ange den vetenskapliga 
kompetensen. För varje docent (professor antas vara docent) som har 
tillsvidareanställning omfattande minst 50 % tilldelas institutionen ett visst 
belopp. Större belopp för kvinnor??? 

Postdoc- tjänster  
 Post-doc tjänster föreslås fördelas enligt samma modell som gäller 

idag, dvs sökförfarande. 
 
 
 

Fakultetsanslaget i framtiden 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Förslag till beslut 

Bokslut 
Styrelsen beslutar fastställa bokslutet. 
 
Budget för 2012 
Styrelsen beslutar fastställa budgeten för 2012 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Förslag till beslut - arbetsordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar fastställa 
arbetsordning för Lunds Tekniska 
Högskola 2012 – 2014 med 
korrigeringen att avsnittet om HMS- 
kommitté tagits bort. 



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 

Strategisk plan för LTH 

Beslut 
 
 Styrelsen beslutar fastställa strategisk plan 

för Lunds Tekniska Högskola 2012 -2016 
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	 Food-Best Lunds universitet har fått drygt 20 miljoner kronor i EU-anslag för att tillsammans med Danmarks tekniske universitet och lärosätena i Köpenhamn och Ålborg starta ett forskningsprojekt i livsmedelsvetenskap, en så kallad knowledge innovati...
	 Medicon Village övertog AstraZenecas anläggningar i Lund 10 jan  13TDen 16 december, har Lunds universitets rektor Per Eriksson skrivit på ett avtal om att förhyra lokaler om cirka 8000 kvm på Medicon Village. Avtalet gäller för tre år till en kostn...
	 Life Science Foresight Institute Life Science Foresight Institute, med Lunds universitet som huvudman, flyttar in på Medicon Village i Lund. Paula Zeilon blir Managing Director. Institutet får två inriktningar, den ena forskning om megatrender inom ...
	 ESS - info Innan en designuppdatering presenteras i februari 2013 ska: - ny vd och programdirektör rekryteras - finansieringen säkras Under 2012 ska mycket falla på plats för att konstruktionen av ESS ska kunna påbörjas under 2013. Finansieringen o...
	 TITA-projektet Arbetet gentemot ESS och MaxIV sker av Region Skåne genom TITA – projektet. Detta är ett mycket stort (ca 45 milj kr) strukturfondsprojekt som leds av Region Skåne. Projektet, som har ett antal underavdelningar, ska undersöka och utre...
	 Kompetenscentrum för kollektivtrafikforskning – första mötet 17 jan. Lena Hiselius, Trafik och samhälle är projektledare och konsultföretaget Trivektor är ansvariga för att sammanställa slutlig ansökan. Deltagande parter: LU, MaH, Region Skåne, Lund...
	 Möte med miljöstrateger från Region Skåne. Vi kommer att ha regelbundna möten för att etablera samarbeten. Projektet Kust Skåne kommer Regionen att engagera sig i och ett samarbetsavtal håller på att skrivas.
	 Möte mer Stefan Bengtsson, rektor Malmö Högskola. Diskussion av olika organisationsformer för samarbetet inom kompetenscentrum för kollektivtrafikforskning. Vi ser också framför oss möjligheter till flera samarbeten mellan LTH och MaH och kommer att...
	 13TLunds universitet har införskaffat en superdator som består av 208 servrar med sammanlagt 3 328 processorkärnor. 13T11TLunarc är ett11T kompetenscenter för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet. Här har man investerat sex m...
	 HaptiMap: Hur mobilen hjälper dig genom geografin En av utställarna på Mobile World Congress i februari i Barcelona är HaptiMap, ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt lett från LTH vid Lunds universitet. I det EU-finansierade arbetet deltar o...
	 Centrum för energieffektiv belysning (Thorbjörn Laike och Lars Samuelsson) Ett s.k. belysningsinitiativ vid LU har tagit fram ett underlag till Energimyndigheten, som snart kommer att utlysa forskningsmedel inom detta område.
	 MVA Drug Delivery  Institute. En större ansökan förbereds av MVA för att skapa ett Drug Delivery Institute i regionen, Ansökan skall ställas till Novofonden och/eller Lundbaeckfonden. Deltagare i projektet är NovoNordisk, Leo, Lundbaeck, AstraZeneca...
	 Näringslivsråd 17 feb
	Anders Ydstedt Scantech Strategy Advisors. På senaste näringslivsrådet berättade Anders Y om ett projekt som han håller i för Svenskt Näringsliv kring företagsägande. Vad ligger bakom när svenska företag får utländska ägare?  Vad betyder ägande för lo...
	8. Information/Rekrytering/Externa kontakter
	 Medierapport, Lunds Tekniska Högskola, november och december 2011. I sep, okt och nov 2011 har LTH ökat sin medieexponering jämfört med samma period året dessförinnan. I nov förra året var dock medietäckningen bara marginellt högre, räknat på antal ...
	 Vattenhallen Science Centre LTH 33000 besökare 2011 En fantastiskt livaktig verksamhet. Under 2011 besökte 33000 personer Vattenhallen. En ny utställning om ESS och MaxIV planeras och sponsring har erhållits från olika håll, bl a Region Skåne.
	 Besökare nummer 10000 vid Planetariet i Vattenhallen uppmärksammades förra veckan. Planetariet är mycket populärt och drivs av naturvetenskapliga fakulteten med en astronom på deltid. Man kommer dessutom att göra en miljoninvestering i en ny kamera ...
	 Havsportalen förbereder årets ”Havsresan”. Havsresan är ett massmedialt projekt som pågått sedan 1990 med syftet att uppmärksamma viktiga havs. Och kustfrågor i regionen. I år kommer man att koncentrera aktiviteterna till Skanör-Falsterbo där man bl...
	 IKEA donerar nästan en miljard till Linnéuniversitetet Citat från krönikör Henrik Borgström i Smålandsposten: En god rännil pengar från IKEA hamnar i Småland på olika vägar, Senast familjen Kamprads och Inter Ikeas donation på nästan en miljard kron...
	 FoU i skånska företag En ny studie visar att elva skånska företag som tillsammans satsade 2,6 miljarder kronor på forskning och utveckling ifjol. Det är en ökning med tio procent, 231 miljoner kronor, från 2010. I urvalet finns Active Biotech, Alfa ...
	 Sony tar över hela Sony Ericsson. Sonys ledning besökte Lund och träffade också Lus ledning samt några forskare av stor betydelse för Sonys verksamhet. En allmän uppfattning efter mötet var att man ser med tillförsikt fram emot en fortsatt startk ve...
	 HSV försvinner. Universitetskansler blir generaldirektör. På uppdrag av utbildningsdepartementet föreslår en utredning (”Tre blir två – Två nya myndigheter inom utbildningsorådet”) att nuvarande Högskoleverket (HSV), Internationella programkontoret ...
	
	9. LU – allmänt
	 Personförändringar av stor betydelse Fredrik Andersson ny rektor för EHL. Kristina Eneroth ny prorektor för EHL  Björn Wittenmarks förordnande som universitetsbibliotekarie förlängs till 29 februari  Tidigare har meddelats de stora förändringarna i ...
	 Linus Wiebe har utsetts till innovationsdirektör vid LU. Linus har innehaft tjänsten som tf sedan Ashkan Poya slutade.
	 Val Ett Universitetskollegium ska utses inom Lunds universitet. Ledamöterna ska utses genom val. För att kunna förrätta val krävs en valberedning. Enligt den nya arbetsordningen ska valberedningen bestå av sju ledamöter varav fyra företrädare för ve...
	 Enkätundersökning riktad till alla anställda vid Lunds universitet Under 2011 har delprojektet  ”Återkommande enkätundersökning till anställda vid Lunds universitet” förberetts som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Enkäten k...
	 LU tar strid mot danska studieavgifter Danmarks nya studieavgifter för utländska studenter som läser enstaka kurser har kraftigt försvårat universitetssamarbeten över Sundet. I Lund har två dansk-svenska utbildningar redan drabbats och nu lyfter rek...
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