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$ 193 MÖTETS ÖppNANrr,

Erik Swietlicki hälsar ledamötema välkomna och inleder sammanträdet då Viktor Öwall beräknar
komma forst mot slutet av mötet.

$ 194 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med mötets ordforande
justera dagens protokoll.

$ 195 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

$ 196 FÖRBC.Â.BNDE SAMMANTRADESPROTOKOLL 2017-tt-21

Beslut: Protokollet lades ad acta.

Erik Swietlicki påminner studeranderepresentanterna om att utse representant att ingå i
arbetsgruppen lor "Kartläggning av hur forskningen vid LTH är kopplad till de stora
samhällsutm aningama", ($ I 8 5).
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a) Helene Hellmark Knutsson, Utbildningsdeportementet
- avgifter for användning av forskningsinfrastrukfurer

Bilaga $ 197a

LTHs ledning har nyligen haft besök av skånska riksdagsledamöter. Vid mötet lyftes en fråga
gällande oklarheter kring avgifter lor användning av forskningsinfrastruktur.

Riksdagsledamoten Boriana Aberg har ställt frågan till Helene Hellmark Knutsson på

Utbildningsdepartementet om vilka åtgärder som hon vidtagit for att lärosäten ska kunna ta ut
avgifter från de externa akförer som använder deras forskningsinfrastrukfur. Helene Hellmark
Knutsson svarar i ett brev (se bilaga) bl a att forskningsinfrastruktur är en viktig byggsten flor

forskningen och att regeringen ser positivt på att aktörer utanfor högskolan utnyttjar de

infrastrukturer som finns. De ska också ges goda florutsättningar att göra det.

Utbildningsdepartementet har inlett en dialog med lärosätena for att diskutera de hinder som

finns och eventuella lösningar. Boriana Ä.berg avser att få till stånd en interpellationsdebatt i
riksdagen om detta.

Erik Swietlicki uppmanar ledamöterna att återkomma till honom med eventuella exempel och
lorslag.

b ) L ci ge s r ap p or t b e hov s inv e nt e r i n g nat i o ne I I a for s knin gs i nfr a s t ruktur e r
Bilagor S 197 b, l-3

Erik Swietlicki skickade den 4 december 2017 intill Stacey Sörensen och Magnus Edblad en

lorsta iteration av de 99 lorslagen till prioriteringar vad gäller de forskningsinfrastrukfurer
som lämnats in till VR (behovsanmälan). Ärendet ska behandlas i LUs FN på sammanträdet
måndag den 11 december kl 13.00. Besked om vilka som går vidare och kommer att Ë söka

väntas i mitten av 2018.

c) N-LTH biblioteksnrimnder e-medio principer
Erik Swietlicki deltog lorra veckan i möte med N och LTHs biblioteksnämnder. Man har där
bl a tagit fram statistik av e-media, t ex hur mycket som laddats ner av olika publikationer.
Nämndema planerar att fortsätta sitt arbete tillsammans.

d) Nyttfranskt-svenskt samarbetsavtal Bilaga S 197 d
Nämnden informerades om avtalet "A French and Swedish strategic partnership for
innovation and green solutions". Patrik Rydén, projektledare på FSI, foljer upp avtalet.
Kontakta honom eller Johanna Generosi for eventuella synpunkter på avtalet.

e) Lcigesrapport elektromobilitetslabb LETS
LTH är medlemmar och medfinansiärer i SEC (Swedish Electromobility Centre;
http://emobilitvcentre.se/, tidigare SHC) som involverar LTH-forskare främst inom Industriell
elekfroteknik och automation och Förbränningsmotorer. SEC har tillsammans med RISE
utarbetat ett forslag till en satsning på ett nytt elektromobilitetslaboratorium under
arbetsnamnet LETS (Laboratory for Electrified Transports Sweden) med placering i
Göteborg. Den statliga insatsen lor investeringen färeslås bli 575 mnkr av en total kostnad

under uppbyggnadsfasen 2018-2020 på 1000 mnkr. Den 30 november skickades ett lorslag till
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regeringskansliet (for behandling i Näringsdepartementet). Förslaget innefattar även ett
forskningsprogram om 125 mnkr under 5 år till akademi och institut.

fl Rektor informerar
Utgick då rekfor ännu inte hade anlänt.

$ 198 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHs NYA STRATEGISKA PLAN
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Arbetsgruppen presenterar sitt resultat för umecklingsprojektet " Kartldggning av

fo r s kni ng s i nfr a s t r uktur "
Föredragande : Stig Stenström, Seniorprofessor Kemiteknik

Utvecklingsprojektet ska kartlägga LTHs forskningsinfrastruktur i syfte att ta fram ett
underlag flor framtida beslut rörande inriktning, utveckling och prioritering av
forskningsinfrastrukturer flor att möjliggöra att de mål som beskrivs i LTHs strategiska
plan kan uppnås. Arbetsgruppen består av Stig Stenström, Jan Pallon och Anders
Gustafsson.

Stig informerade om hur gruppen hittills arbetat med detta sedan projektet startade i
september 20ll .Institutionema har överlag varit mycket positiva till kartläggningen och
gruppen har flor närvarande fatt in uppgifter om 61 forskningsinfrastrukturer.
Informationen kommer att registreras i en speciell modul i LUCRIS med start i februari
och planeras vara tillgänglig for forskama till sommaren 2018.

b) Forskningsnämndens andra projekt "Kartldggning av hur forslcningen vid LTH rir
kopplad till de stora samhtillsutmaningarna" har blivit ftirsenat. Arbetet med att utse en
arbetsgrupp fortgår. Projektet planeras kunna komma igång i januari 2018.

$ 199 VERKSAMHETSPLAN / UTVECKLINGSPROJEKT/ARBETSUPPGIFTER 2018
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 199 a-e

Enligt LTHs arbetsordning ska en verksamhetsplan upprättas årligen lor forskningsnämnden

Erik har gjort ett utkast till Verksamhetsplan lor FN 2018. Mötet gick igenom aktiviteter och
arbetsuppgifter lor 2017 ochplanerade lor 2018. Många aktiviteter är pågående och nämnden
diskuterade bl a vikten av FNs delaktighet i den intema hanteringsordningen flor ansökningar i
samband med utlysningar, att ta fram en modell ftir uppdragsutbildningar och att
arbetsuppgiften med atttafram forslag for tydliga karriärvägar ska fortsätta. Nämnden
diskuterade också k itrg hanteringen av inkomna remisser till LTH och att synpunkter och
yttranden av dessa tar mycket tid i anspråk. Kan vi avsätta speciella resurser och hnansiering
ft)r detta? Frågan ska fortsatt diskuteras i nämnden.
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Beslut Ledamöterna fortsätter arbetet med att gå igenom och uppdatera listan for
aktiviteter och arbetsuppgifter for att sedan diskuteras på nämndens nästa möte

i januari.

$ 200 ÖvBnsvN AV FORSKNINGSKOORDINATORER VID LTH
Föredragande: Johanna Generosi Bilaga $ 200

Johanna berättade om sina arbetsuppgifter som Central forskningskoordinator vid LTH. Hon

har bland annat gjort en lista över aktuella utlysningar, uppdaterat tidigare lista över

forskningskoordinatorer vid LTH, som hon också forsöker få igång ett nätverk med for att

forbättra kommunikationsflödet. Det finns flera institutioner där vi saknar uppgift om

forskningskoordinator och dessa ska kontaktas igen då det finns ett behov av denna roll. Det

finns flor närvarande uppgifter om 10 personer. En workshop planeras till januari 2018.

$ 201 EKONOMI
Föredragande : Karin Assarsson

Karin informerade bland annat om att från och med 2018 kommer LU att göra tertialbokslut
istället for kvartalsvisa bokslut, och blir då per den siste april och augusti.

Fakultetstilldelningen till institutionerna är nästan färdig men budgeten lor 2018 beslutas i
SLTH lorst i februari, vilket är nytt for i år.

Riksrevisionens granskningsrapport "Varftir sparat lärosätena" en granskning av

myndighetskapital vid universitet och högskolor har kommit. Karin gjorde en övergripande
genomgång av rapporten och mötet diskuterade kring denna samt hur fordelningsmodellen av

forskningspengar ser ut inom universitetet.

Beslut: Karin lägger ut Riksrevisionens granskningsrapport i LU Box

ç 202 FÖRDELNINGSMODELL LTH FAKULTETSANSLAG 2018

Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 202 a-b

Samtliga prefekter och institutioner blev i våras inbjudna att inkomma med forslag och idéer
på hur fordelningsmodellen for forskningsverksamheten kan utvecklas så att den bättre tar
hänsyn till LTHs nya strategiska plan och bidrar till att uppnå de fastställda målen. Sju svar

har inkommit från prefekterna.

Arbetet med att se över och uppdatera flordelningsmodellen fär 2018 är inte slutfort.

Viktor Öwall och Erik Swietlicki fär i uppdragattta fram ett florslag till en

arbetsgrupp och dess arbetsuppgifter till nämndens nästa möte i januari 2018

Karin Assarsson och Erik Swietlicki sammanställer de forslag som inkom i
våras från prefekterna.

Beslut:



LTH FORSKNINGSNÁMND PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t7-12-06

5 (5)

$ 203 TEMADAG MED LTH FUN VÄREN 2018
Föredragande : Erik Swietlicki

Onsdagen den 9 maj kl 13- 16 är planerad for en temadag med FUN. Eventuellt kan det bli en
heldag.
Som forslag till agenda diskuterades ämnen som forskningsetik, ta fram tydliga karriärvägar,
lordelning strategiska medel, strategiskt samarbete och intemationella samarbeten. FUN
kommer att diskutera ämnen vid sitt kommande möte.

Beslut: Ledamötema ombeds reservera hela dagen for mötet.

$ 204 NASTA SAMMANTRADE ONSDAGEN DEN 17 JANUARI 2018 KL 13.00-15.00

$ 20s ovRrGT

Rektor Viktor Öwall informerade om att LTH har styrelsemöte på måndag den 11 december

Per Warfvinge avgår som LTHs vice rektor for internationella frågor vid årsskiftet och
ersättare håller pä att utses.

$ 206 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Marcus




