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$ 35 MÖTETS ÖppNRNOn
Erik Swietlicki hälsade ledamötema välkomna och inledde sammanträdet då ordfiirande
Viktor Öwall meddelat forhinder att delta.

$ 36 UTSEENDE AV JUSERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Hanna Isaksson att tillsammans med mötets ordflorande

justera dagens protokoll.

$ 37 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Catharina Sternudd önskar lägga till en diskussion gällande motiveringar flor tilldelning av
strategiska äskanden.

Beslut: Ärendet läggs till under punkt 9 och nämnden fastställde därefter dagordningen.
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$38 nÖnBcÄ.BNDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Beslut: Protokollet lades ad acta

$ 39 MEDDELANDEN/INFORMATION
Föredragande: Erik Swietlicki
a) STRUT

Utredningen "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan"
har kommit på remiss till Lunds Universitet. Universitets remissvar ska lämnas till
departementet senast den24juni 2019. Fakulteters och andra verksamheters yttranden

ska vara inlämnade till LU senast den 3 maj.

b) Forskarskolan Agendø 2030 Bilaga $ 39 b

Erik informerade kort om status med hjälp av ett sammanställt underlag från
Martin Tunér. LTHs team utvecklar en kurs om 7,5hp gemensamt och kommer att

involvera flera institutioner på LTH.
LTH får 2 nya doktoranddänster genom forskarskolan;
- Tema Hållbar stadsuneckling,leds av Arkitektur och byggd miljö (Catharina Sternudd)

- Tema Vatten,leds av Kemiteknik (Mattias Alveteg).
Erik ska skicka ut presentationen till nämnden.

c) Kort rapport från FUN 2019-03-26 Bilaga $ 39 c

UKÁ kommer att granska Lunds universitets kvalitetssystem år 2020/2021. LTH har med

hjälp av Christina Ä,kerman tagit fram ett forslag till beslut på kvalitetssystem och olika
aktiviteter som kan ligga till grund flor att säkra kvaliteten for utbildning på forskarnivå.

Förslaget är ett inriktningsbeslut for inforande av aktiviteter for vilka detaljerade

anvisningar kommer att skrivas och fastställas av FIIN under perioden.

Förslaget antogs av nämnden efter diskussion om några ändringar.
Dokumentet skickas ut flor kännedom till forskningsnämnden.

d) LUCRIS - publik infrastruhurmodul
Erik informerade att LUCRIS infrastrukturmodul nu är publik. Den öppnades redan

dessftirinnan for editering av de berörda kontakþersonerna.

e) Ovriga meddelanden
Eva Nordberg Karlsson lyfte problematiken lor Climate KIC med att redovisa de anslag

man fått (speciella EU-medel). Adminstrativt stöd saknas på LU-nivå. Aven utbildning och

en mer transparent modell for prissättning av LU-interna tjänster efterlyses. Erik Swietlicki
bekräftar att LUs ledning redan är inforstådd med problematiken (vicerektor Bo Ahrén).

$ 40 SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande : Erik Swietlicki

Charlotta hade fätt lorhinder att delta och Erik Swietlicki informerade att LU nu fatt inrättat2
nya samverkansinitiativ, ett gällande artificiell intelligens kopplat till V/ASP och ett for hållbar

stadsutvecklinglurbana frågor. Catharina Sternudd gav nämnden en mer utlorlig information



LTH FORSKNINGSNAMND PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t9-03-27

3 (5)

om samverkansinitiativet ft)r urbana frågor, dess nätverk, samverkan och gemensamma
frågeställningar kring organisation och utveckling.

Johanna Generosi delade ut en ny broschyr, "Förstå, florklara, forbättra" framtagen av Bodil
Malmström, avdelningen lor samverkan vid LU. I denna görs en populärvetenskaplig
beskrivning av de 11 tematiska samverkansinitiativ som har inrättats och beviljats från 2017-
2022.

$ 41 BEDOMNING AV ANSOKAN OM STARTBIDRAG FOR PROFESSOR
Institutionen lor teknisk ekonomi och logistik
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 41

Johan Marklund har skickat in underlag till nämnden om att de har for avsikt att ansöka om
startbidrag ftir professor i industriell ekonomi med inriktning mot kvantitativa modeller for
styming av forsörj ningskedj or, till avdelningen for produktionsekonomi.

Nämnden diskuterar innehållet i kravprofilen for rekrytering

Beslut: Nämnden rekommenderar rektor LTH att bevilja startbidrag flor anställningen,
lorutsatt att övriga villkor for startbidrag uppfylls, så som det specificeras i
STYR 20t9/190.

ç 42 EKONOMT
Föredragande : Nils-Arne Nilsson

Nils informorar om att ekonomiavdelningen har påbörjat planeringen med budgetarbetet lor
2020. Avlyft av myndighetskapitalet görs i april månad.

$ 43 STRATEGISKA VIKTIGA FRÅGOR OCH DISKUSSIONER
Föredragande : Erik Swietlicki
a) Förslag till nyckeltal lor uppfloljning av LTHs forskning Bilagor $ 43al-a2

Erik presenterade lor nämnden det forslag han tagit fram. Nyckeltal ska kunna användas
som underlag lor att göra väl underbyggda kvalitativa bedömningar. De är inga mål i sig
utan verktyg ftir att nå de uppsatta målen. Mötet diskuterade kring parametrar i nuvarande
fordelningsmodell och möjliga nyckeltal, kopplade till LTHs strategiska plan.

Beslut: Nämnden ska skicka in ytterligare florslag och synpunkter
senast den 15 april. Instruktioner for dessa kommer att skickas ut av
Erik/Margareta.
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b) Forskningskvalitet RQ20 Bilagor $ 43 bl-b5

Arbetet med att ta fram projektplan for RQ20 pågår. För detaljer se bilagor.
Projektledama kommer att besöka alla fakulteter lor diskussioner mellan den 8-12 april,
(LTH den 8 april). Slutgiltigt forslag på utvärderingsenheter med indelning i paneler och
forskningsmiljöer ska vara inskickat till Forskningservice senast den 3 maj 2019.
Prefekterna ska kontaktas for hjälp med att definiera paneler och ingående miljöer.
Nämnden ombedes kontakta Erik med forslag.

$ 44 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Oversyn av LTHs fardelning av fakultetsmedel far forskning Bilaga $ 44a

Ett florsta underlag och florslag till forändring i nuvarande fordelningsmodell for LTHs
fakultetsmedel flor forskning är framtaget av Erik Swietlicki och Nils-Arne Nilsson.
Nämnden gick igenom och diskuterade florslaget.

Beslut: Nils-Arne ska simulera utfall på olika alternativ.
Nämnden ska skicka in ytterligare florslag och synpunkter senast den

15 april. Instruktioner for dessa kommer att skickas ut av Erik/Margareta.

b) Kartldggning av hur forskningen vid LTH dr kopplad till de stora
s am hril I s ut m anin gar na
Punktenutgickp gatidsbrist. Bilaga $ 44b1-3

IVA - PRISER OCH STIPENDIER
Föredragande : Johanna Generosi

Bilaga $ 45

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi
genom foljande medaljer, stipendier och priser:
1) Akademiens Guldmedaljer, 2) Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond, 3) AkzoNobel
Science Award Sweden, 4) John och Margaretha Aspegrens Stipendium, 5) Chester Carlson-
priset, 6) IVAs pris lor vetenskaplighet inom joumalistiken (Hans Bergström-priset), 7) Sten

Gustaßsons Fond, 8) Hans Werthén Fonden och 9) Wallenberg Academy Fellows.

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av Guldmedaljer. Stipendiater till
Konung Carl XVI Gustafs 5O-årsfond ftireslås av KVA, KSLA och IVA och beslut tas av en

styrelse. AkzoNobel Science Award Sweden och John och Margaretha Aspegrens Stipendium

stödjer foretagare och ftireläsning och utdelas inte regelbundet. Chester Carlson-priset är i
forändring/viloläge sedan Xerox beslutat att avsluta sitt engagemang i stiftelsen. Det är i
dagsläget oklart om och när stiftelsen återupptar stipendieverksamheten. Hans Bergström-
priset har inrättats flor att premiera ett vetenskapligt synsätt i media. Sten Gustafssons Fond ska

främja svenskt entreprenörskap och ledarskap inom forskning och utveckling. De två

$45
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sistnämnda berör inte akademin och LTHs FN. Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett
15-tal stipendier for ett års vetenskapligt arbete främst på postdoc- eller doktorandnivå.
Självnominering gäller i detta fall. För Wallenberg Academy Fellows har LTH och LU
redan en etablerad prioriteringsprocess.
Sammanfattningsvis tycker forskningskoordinatorn att det inte krävs någon form av
nomineringsarbete lor FN for IVAs priser och stipendier i dagsläget.

$ 46 LrNXS
Föredragande : Erik Swietlicki

Bilagor $ 46a-b

Erik gav nämnden en kort uppdatering om LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and
X-ray Science), bl a att en ny ftireståndare ska rekryteras. Stephen Hall är tillforordnad
foreståndare. Strategisk plan for 2019 och årsrapport augusti 2017 - december 2018 bifogas.

5 47 NÄsrA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 24 ApRrL 20lg KL 13.00-15.00

$ 48 OVRTGT

$ 49 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordfloranden tackar ledamöterna och avslutar mötet."'ffi
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