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LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Ledningsgruppen för grundutbildning

Närvarande ledamöter:
Annika Mårtensson, ordförande
Carina Fasth, områdesansvarig
Maftin Höst, områdesansvarig
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Carin Andersson, områdesansvarig
Pontus Landgren, stud repr.
Anders Lundqvist Persson, stud.rep

Närvarande suppleant i ordinarie ledamots ställe:
Marcus Bäcklund, stud,repr

Övriga närvarande:
Carolina Rytterkull, bitr kanslichef, närvaro och yltranderätt
Katarina Celander-Öhrström
Peter Ahlm $ 234
ÄsaNilsson g 235
Petter Lindquist $ 237

Frånvarande ledamöter:
Susanne Håkansson, ekonom
Kristofer Modig, vice ordf., områdesansvarig
Christine Sjölander, stud.repr

s 228

$ 22e

s 230

Mötets öppnande

Utseende av juster¡ngsperson
Pontus Landgren utses att jämte ordförande j ustera protokollet.

Fastställande av föredrag n ingsl¡sta
Föredragningslistan fastställdes med tillägget att $ 234 avrapportering
budget inför 2018 samt inledande diskussion om hur vi ska förbereda
arbetet inför nästa års budget kommer tas upp före $ 231 protokoll från
föregående möte.

Tillägg under övrigt:
Carolina Rytterkull ny bitr kanslichef/utbildningschef är i nuläget inte
ledamot av ledningsgruppen för grundutbildningen LG GU men ska vara
ledamot framöver.

Ordföranden för LG GU frågar övriga ledamöter om nämnden kan
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godkänna att Carolina Rytterkull tilldelas närvaro och yttranderätt vid LG

GUs möten framöver tills beslut finns.

Beslut: LG GU bifaller yrkandet och tillstyrker carolina Rytterkull

närvaro och yttranderätt vid LG GUs möten framöver tills beslut finns.

Annika Måftensson presenterar Peter Ahlm, verksamhetscontroller vid

Lunds universitet centralt, som nu träder in i stället för Susanne

Håkansson som ekonomichef vid LTHs kansli'

Dokumentation av det vi skapar just nu, överenskommelsen, systemstöd

mm vem som tar hand om det?, Carin Andersson.

S 231 Protokollfrån föregående möte 2017'11'07
Protokollet skickas ut när det ärjusterat.

s 232

s 233

s 234

Presentation av bitr kanslichef Carolina Rytterkull
Carolina Rytterkull ger en kor"t presentation av sig själv.

Meddelande
Annika Måftensson informerar om att Jacob Branting jobbar med en

revidering av LTHs arbetsordning och delegationer'

Annika Mårtensson informerar fråri Lund Universitets Utbildningsnämnd

och om remissen avseende kvalitetssystem. Det kommer att komma en

till ny remiss på samma fråga. Förslaget på kvalitetssystem har

uppdaterats och forskarutbildning och inrättande av program ingår nu i

underlaget som går ut på remiss till fakulteterna. Kravet på externa

granskare är borttaget. Det kommer att bli en snabbremiss.

utbildningsnämnden kommer att ha detta som ärende på sitt möte den 24

januari. Därefter kommer utbildningsnämnden attfanya ledamöter pga

fakulteternas representanter till delar kommer att bytas ut. Den nya

prorektorn för LU kommer attvara ordföranden for utbildningsnämnden.

Avrapporter¡ng budget inför 2018 samt inledande diskussion
om hur vi ska förbereda arbetet inför nästa års budget
Föredragande: Peter Ahlm, Annika Måftensson

Peter Ahlm informerar om budget inför 2018

Diskussion

Labbstöd och infrastruktur är det enda som de områdesansvariga har varit med och

diskuterat.

Kristofer Modig är den som har haft direkt kontakt med Susanne

Håkansson. Peter Ahlm vända sig till Kristofer Modig vid eventuella

frågor på detaljnivå.

Formula student - ett projekt, även en kurs som går, och som får lite extra

tilldelning for det är något som LTH tycker är intressant att driva. Annika
Måftensson har bett Carin Andersson att se över projektet. Vad går
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pengarna till och vem soln ska ansvaret för det i framtiden. Det är
problematiskt att det både ett projekt och en kurs har samma namn.

Några frågor att ta med för framtiden:
Ska vi ha den här modellen i framtiden? Om vi ska ändra på den modell
vi har måste vi ha ett bra motiv för att göra det.

Det finns både labbstöd och särskilda tilldelningar. Processen king detta
bör diskuteras för framtiden.
Hur ska vi se på specialsatsningarna i framtiden? Det finns avsatta rnedel
i budgeten för 2018 som möjliggör speciella projekt under året.

Ska det göras några förändringar så måste det in i underlaget tidigare än

idag.
Arbete bör göras i början av 2018 när det gäller kurskostnadsfaktorer A,
B, C. Ta upp frågan med prefekterna om hur de ser på frågan. Fråga
programmen hur mycket de har behov av. Är det något som

indirekt/direkt kan komma fram i överenskommelseprocesserna?

Beslut: LG GU beslutar att fortsätta denna diskussion igen till våren.

S 235 Beslut om kursutbud vid LTH läsåret 18/19
Dnr U 20171460
Föredragande : Åsa Nilsson

S 236 Arbetsmiljö - delegation - Områdesansvar¡ga (OA)
Föredragande: Annika Mårtensson

A
Kst
107500 Arkitektur och byggd miljö

Ä.sa Nilsson informerar om kurserna AAHF25 Arkitektur - i kontex och

??048 Arkitektur - i urban kontext.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet förslag
från programledning A avseende kursen Arkitektur i urban kontext,
avdelningskod 7500, kurskod ??048,nivàG2. Vidare beslutar LG GU att

kursen AAHF25 Arkitektur * i kontext ska läggas ned.

Annika Mårtensson informerar om arbetsmiljö och delegation till de

områdesansvariga.

Diskussion.

Beslut: De områdesansvarig får till på tisdag 2l november på sig att
kommentera om det är något de vill ska revideras i dokumentet "
Vidarefördelning av uppgifter inom psykisk arbetsrniljö och
disk¡iminering för studerande på grund- och avancerad nivå vid LTH, dnr
STYR 201711598" . Eventuella kommentarer ska skickas till
arbetsmi lj ösamordnare Bodil Ryderheim. Däreft er ska delegationerna
skivas på av de områdesansvariga.
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S 237 Beslut om utbud för LTHs program HT2018
u 20171s47
Föredragande : Petter Lindquist

$ 238

S 239 Diskussion om Programråden/Områdesråden i nära framtid:
Föredragande: Carin Andersson

Carin Andersson vill att följande frågor diskuteras i LG GU:
Befintligt beslut, Beslut om programråd/områdesråd med omgivande
samhälle och näringsliv STYR 20171551, behöver formuleras om, ska det
heta samverkansråd?
Riktlinier för hur samverkansråden ska användas behöver formuleras.

Vem ska administrera (ha uppdaterade listor) samverkansråden?

Diskussion förs om följande punkter:
Beslutet bör formuleras om
Namnet på rådet bör ändras från Programråd/Områdesråd
Ha med några punkter på hur programledningarna ska använda sina
syften
Skriva in om LG GU ska var inblandat och i så fall på vilket sätt

Skriva in diskussionspunkter att ha med på en lista som bifogas beslutet

Petter Lindquist informerar om utbud ftjr LTHs program HT 2018 och att
det en gång per år fattas beslut om antalet personer som ska antas samt

vid senare del av program.
Arkitekturprogrammet vill inte ha någon antagning till senare del av program 2018,

För masterprogrammen finns en antagning som, heter master 18.

Kommunikation vill ha det här beslutet i augusti/september i

fortsättningen. Beslut måste fattas tidigare nästa år. Föras in i årscykeln.

Masterbeslutet måste tas i april nästa åt inför HT19 dvs 1,5 år innan

eftersom det ska spridas.

Beslut: LG GU beslutar i enlighet med förslaget och vill att det inför
nästa år ska tydliggöras att masterprogrammen inte ingår i denna

antagning utan har en egen antagning.

#Metoo
Föredragande: Klas Ernald Borges, Annika Mårtensson

Annika Mårtensson och Klas Ernald Borges informerar lite om #Metoo
och att externa kontakter bör hänvisas till rektor, LTH.

Diskussion om hur vi ställer oss till #Metoo och ska vi göra något mer av

det och kan och hur ska vi i så falljobba proaktivt i frågan?

Bodil Ryderheim har ihop med TLTH tidigare satt upp affìscher på

toaletterna om verkliga fall som har inträffat. Något att göra igen?

Beslut: LG GU beslutar att Carolina Rytterkull ska prata med Bodil
Ryderheim om hur vi kan arbeta med frågan.
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Vilken faktiskt input kan företagen ha, vad ör realistiskt att förvänta sig

Det vore bra om de olika Programråden/Områdesråden kunde sprida goda

exempel till varandra.

I det nuvarande beslut om Programråd/Områdesråd så är det namnet på

rådet som de Områdesansvariga reagerar mot samt att det i beslutet står
att det Programråden/Områdesråden ska ha två möten per termin.

Beslut: LG GU beslutar att rektorsbeslutet behöver revideras. De
Områdesansvariga ska skicka in konkreta förslag på hur de anser att
beslutet ska revideras till Katarina Celander-Öhrström inom en vecka.
Studenter som ingår i programledningen ska bjudas in. De Områdes-
ansvariga ska vidare samla in goda exempel. Dessa kan sedan samlas på

en lista och tas upp på mötet den l3ll2. Carolina R¡tterkull ska prata
med Peter Gustavsson om någon på Programservice kan ha en samlad
lista över deltagare till respektive Områdesråd med mailadresser och
telefonnummer. Carin Andersson ska be Tomas Havner att skicka ut en
på påminnelse till den l3ll2.

S 240 Ovrigt
Föredragande: Carin Andersson
Vem ska förvara och handlägga t-ex. protokoll från överenskommelse-
mötena och liknande.

Frågan läggs till nästa möte. Carolina Rytterkull ska titta på hur
handlingarna ska samlas in och förvaras.

S 241 Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarade mötet avs lutat.

Vid protokollet --
V-o.*r.',r"¡ø^ €'!ru\¡\et -Svt/}\ølrnn
Katariria Celander-Ohrström
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Pontus l^andgren
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