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§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON 

Beslut: Styrelsen beslöt att utse Pontus Landgren att jämte mötesordföranden 
justera dagens protokoll. 

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Beslut: Styrelsen godkände föredragningslistan. 

§ 3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerat sammanträdesprotokoll 2020-04-07. Bilaga § 3 
Beslut: Protokollet lades ad acta. 

§ 4 REKTORS RAPPORT 

Rektor meddelande att han inte längre är aktuell i valet för posten som Lunds 
universitets rektor. 

Björn Regnell, vicerektor i digitalisering, har bett om att bli entledigad från 
vicerektorsuppdraget from 2020-06-30 pga hög arbetsbelastning. Sökandet efter en 
ersättare har påbörjats. Det är viktigt att det nybildade Digitaliseringsrådet kan arbeta 
vidare med sitt uppdrag. Styrelsen får gärna komma med förslag på ersättare. 

Lunds universitet har placerats på plats 97 i världen i den årliga rankningen utförd av 
internationella QS World University Ranking. Det är fem placeringar lägre jämfört 
med förra året. Om detta är en trend faller LU ur topp 100 placeringen nästa år. En ny 
resurs börjar på central nivå i augusti som ska arbeta med detta. Vi behöver diskutera 
och förstå varför vi håller på att falla ur topp 100-listan. Styrelsen för LTH anser den 
här trenden vara mycket oroväckande. 

KA W ställer in sin stora utlysning i januari efter dålig utdelning pga coronapandemin. 
KA W är en av universitetets och LTH:s största anslagsgivare så konsekvenserna 
kommer att bli stora. 

Rektor spelade in sitt examenstal som sedan skickades ut till alla studenter som tog 
examen, men för de internationella studenterna ordnades en mindre avtackning den 5 
juni där varje program kom för sig. Rektor var iklädd sin talar och kedja och alla som 
ville fick fotograferas tillsammans med honom, vilket var mycket uppskattat. 

Höstens högtid planeras till den 9 oktober. 
Action: Styrelsen författar en skrivelse om sina tankar kring ranking. 

§ 5 ANMÄLNINGAR 

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola, Bilaga § 5 
Beslut: Förteckningen lades ad acta. 
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§ 6 MEDDELANDEN 

Inga meddelanden 

§ 7 A BESLUT OM ATT INRÄTTA HUVUDOMRÅDE I LIVSMEDELSTEKNIK 

Föredragande: Sofia Carbonnier, bilaga§ 7 A 
Dnr U 2019/419 

Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar inrätta huvudområdet 
Kandidatutbildning i livsmedelsteknik med engelsk benämning Bachelor oj 
Science in Food Science enligt den beskrivning och avgränsning som 
framgår av beslutsunderlaget med Dnr U 2019/419. 

) 

§ 7B BESLUT OM ATT INRÄTTA HUVUDOMRÅDE I HÅLLBAR ENERGITEKNIK 

Föredragande: John Jönsson, bilaga § 7B 
Dnr U 2019/370 

Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar inrätta huvudområdet 
Hållbar energiteknik med engelsk benämning Sustainable Energy 
Engineering enligt den beskrivning och avgränsning som framgår av 
beslutsunderlaget med Dnr U 2019/370. 

) 

) 

§ 8 RAPPORT FRÅN TLTH 

Föredragande: Malin Bruce 

Teknologkåren informerade att de har målat om sina utrymmen i Kårhuset. Inskolning 
och överlämning till de nya heltidarna pågår. Den nya kårordföranden, Oskar 
Andersson, presenterade sig kort. 

Önskemål om att studenterna ska få möjlighet att plussa framöver framfördes (dvs de 
ska ges möjlighet att höja sitt betyg). Rektor informerade om att beslut om plussning 
från och med augusti är på gång. Det är viktigt att det pedagogiska stödet kommer 
igång igen. 

Besluten om gemensamma riktlinjer för festverksamhet och ny lokal för LUNARC har 
hanterats med mycket kort framförhållning. Studenterna har inte har haft möjlighet att 
påverka besluten och de har diskuterats mycket av studenterna, framförallt i V-huset. 
Studenterna ser allvarligt på att antalet studieplatser minskar då det redan är en mycket 
stor efterfrågan. 

Rektor informerade om att besluten därför skjutits upp redan innan de gick vidare till 
beslut. Processen kring förankring-har inte varit tillfredställande och riktlinjer för hur 
lokalförändringar ska gå till är på gång. Kanslichefen poängterade att det har skett en 
utökning av studieplatser i stort och inte en neddragning. 

Den sittande kårordföranden tackade för sin tid. 
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§ 9 LTH:S VISION OM BRUNNSHÖG: VISIONSGRUPP 

Föredragande: Heiner Linke, i närvaro av Carina Jarl bilaga§ 9 

Rektor inledde med att berätta att han utsett Heiner Linke att leda visionsgruppen. 
Gruppen har arbetat självständigt och Heiner Linke har stämt av arbetets fortskridande 
med rektor LTH. Naturvetenskapliga fakulteten har även den haft en arbetsgrupp runt 
etablering på Brunnshög lett av Fysiska institutionens prefekt Joachim Schnadt, rapport 
bifogas. Sylvia Schwaag Serger har lett en visionsgrupp centralt på universitetet. 
Resultatet ska presenteras på rektors ledningsråd den 18 juni. Presentationen skickas ut 
till styrelsen. 

Heiner informerade om att projektgruppen har haft flera Zoom möten och ett fysiskt 
möte där man visualiserade sina tankar med hjälp av Louise Wester. 

En vision om framtiden har tagits fram och kan sammanfattas: Nordens mest attraktiva 
campus och studentliv, ett nav för samverkan med global synlighet och dynamisk 
forsknings- och undervisningsverksarnhet i Science Village. 

Styrelsen sammanfattade att detta är en oerhört positiv presentation i ett svårt ämne. 
Framöver behöver ett visionsdokument baserat på presentationen arbetas fram, för att 
användas både internt och externt. Synkning med Naturvetenskapliga fakulteten och 
eventuellt också Region Skånes planer inför nytt sjukhusbygge bör också göras. 

§ 10 UPPDATERING MED ANLEDNING AV COVID-19-PANDEMIN 

Föredragande: Viktor Öwall, Annika Mårtensson 

Rektor framförde att det är ansträngt i organisationen på alla nivåer. 

Alla har gjort ett fantastiskt jobb. Det har blivit en kvalitetsförsämring, men vi har 
klarat det bättre än förväntat. Studentinflytandet har ibland blivit begränsat men de har 
varit mycket tillmötesgående. Nu måste vi dra lärdomar av detta. CEE och biblioteket 
har i uppdrag att samla in lärdomar och sen sprida goda exempel. 

Ur ett arbetsmiljö- och psykosocialt perspektiv, när många arbetar hemifrån, behöver vi 
fundera på vad vi går miste om när vi inte möts i samma omfattning längre och hur vi 
ändå får ett levande campusområde. 

Teknologkåren framförde att doktorandernas situation har påverkats av pandemin. De 
ekonomiska förutsättningarna till förlängningar försvåras vid de institutioner som är 
ekonomiskt svagare. 

Rektor och prorektor sammanfattade att inget generellt beslut om förlängning kommer 
att tas utan frågor om förlängning behandlas på individnivå. Det finns idag ingen klar 
bild över hur många det är som har påverkats negativt av pandemin. Möjligtvis 
behöver de som utvärderar doktorandernas situation mer stöd för att göra bra 
bedömningar. 

Prorektor informerade om att mycket inom grundutbildningen har gått ut på att 
informera och fånga upp samt svara på frågor. 

§ 11 UNDERVISNING UNDER HÖSTEN 

Föredragande: Annika Mårtensson 

Diskussioner har förts i en beredningsgrupp på central nivå kring hösten. Den 29 maj 
kom beslut från regeringen och den 11 juni från rektor att det går att ha undervisning 
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på campus igen under förutsättning att man följer reglerna om social distansering. Det 
blir alltså fler studenter på campus i höst, men det blir hybridlösningar med 
laborationer på campus men föreläsningar på distans. 

Mottagning av nya studenter sker i huvudsak på distans (gäller både nationella och 
internationella). Det rekommenderas dock starkt att alla studenter tar sig till 
närområdet kring Lund för att kunna delta i alla undervisningsmoment. 

§ 12 ANT AGNINGSSIFFROR 

Föredragande: Annika Mårtensson 

Det blir en utökning av antalet platser på tekniskt basår. Det blir också en utökning 
inom andra delar men bilden är inte helt klar ännu. 

§ 13 IKEA & INDUSTRIAL SCHOOL OF DESIGN 

Föredragande: Viktor Öwall, bilaga § 13 
Rektor presenterade en utredning av organisation och ledning kring IKEA-donationen. 
Syftet med utredningen är att skapa förutsättningar att profilera och positionera skolan 
som en världsledande industridesignutbildning. 

Sammanfattningsvis är det en fantastisk designutbildning, mycket tack vare skolchefen 
Claus Eckhardt, men skolan är alltför osynlig då den ses som ett program bland andra. 
Det finns en brist på autonomi och flexibilitet och en del otydligheter kring ekonomin. 

Utredningen föreslår att Skolan blir en egen enhet under LTH, som ansvarar för 
utbildningen. Skolan ansvarar för donationen och för att utveckla verksamheten. 
Personalen placeras annorstädes men betalas av Skolan. 

Styrelsen enades om att förslaget var intressant och att LTH kan arbeta vidare med det. 

§ 14 BUDGET/TERTIAL 1 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Föredragande: Karolina Isaksson 

Karolina Isaksson redogjorde för tertial 1 och det förväntade budgetutfallet. Hon 
redogjorde vilka uppföljningar som görs inför att budgetarbetet sätter i gång till hösten 
för 2021. 

) 

§ 15 OH-PRESENTATION 

Föredragande: Karolina Isaksson 

Karolina gjorde en presentation om LTH gemensamt och finansieringen av LTH:s stöd 
och satsningar. 

Sammanfattningsvis arbetas det inom LTH:s kansli kontinuerligt med effektiviseringar. 
Det finns olika sätt att finansiera de gemensamma verksamheterna och satsningarna har 
ökat. Störst fokus finns på att ersätta och stödja studenter och institutioner. 
Presentationen kring budgetprocessen hanns inte med. 

Rektor reflekterade över att detta är ett bra sätt att förklara hur pengarna fördelas. LTH 
har ökat ambitionsnivån inom flera olika områden. Det är viktigt att arbeta vidare. 
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Effektiviseringsarbete tar tid, men vi rör oss i rätt riktning. Kanslichefen följde upp 
med att det är ett förändrat arbetssätt som syftar till ökad tydlighet. 

Ordföranden sammanfattande med att det nu finns ett bra diskussionsunderlag för 
ledningen. Vissa områden kanske ska ökas ytterligare och vissa dras ner. Styrelsen ser 
fram emot en fortsatt diskussion under hösten. 

§ 16 EV. ÖVRIGT 

Pontus Landgren tackade för sig. Han lämnar nu LTH. 

§ 17 UPPFÖLJNING OCH ÅTGÄRDSLISTA INFÖR KOMMANDE 
SAMMANTRÄDEN 

Inget togs upp under punkten. 

§ 18 SAMMANTRÄDET AVSLUT AS 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet Justeras 

Camilla Nilsson 



PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2020-04-07

r(7)

@ trH
LuNos
UNIVERSITET

LUNDS TEKNISKÄ
HÖGsKoLA

Ledamöter

Charlotta Falvin
Viktor Öwall
Annika Mårtensson

Thomas Laurell

Eskil Hansen

Stefan Kröll
Maria Johansson
Anne Landin
Marilyn Rayner

Aylin Ahadi
Elisabet Gersbro-Biilow

Jörgen Nilsson

Jerry Bengtson

Anders Berglund

Pontus Landgren

Malin Bruce

Camilla Nyquist Magnusson

Lednings stöd

Beatrice Nordlöf

Förenädare for b ersonal-

orqanisationerna med

-

näruaro- oc lt vttranderätt:

Vakant
Fredrik Edman

Pia Jablonsky

Öuriga:

Veronica Gummesson

Beatrice NordlOf
Björn Regnell

ordförande

professor, rektor

professor

professor

professor

professor

professor

professor

professor

professor

adv. chef
adm. chef

AB Tetra Pak

Humlehem AB
studerande

studerande

studerande

s 23,25,27, 30-32

s 26-27

Justeflngsperson
s29

ers av Giry Yahoo kl 11

prot. Förare

s28

SEKO

SACO
OFR/S

kanslichef

avd. chef Ledningsstöd

vicerektor digi

Frånuarande:

Postadres Box 1 18 Besöksadres John Ericssons väg3 Telefon d.ir 046-222 71 90, uäxel046-222 00 00

E- p os t b eavice.nordlofplth.lu . se In te r n e t http : //www. lth. se



)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
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S 20 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Styrelsen beslöt att utse Pontus Landgren att jämte mötesordforande

justera dagens protokoll.

S 21 FASTSTÄLIANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen godkände foredragningslistan. Punkt 12 togs före punkt
10 av praktiska skäI. En arbetsmiljöfråga anmäldes till punkt 14

Övrigt av OFR-/S-representanten, som sedan togs upp i samband

med punkt 8.

S 22 FÖREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerat sammanträdesprotokoll 2020 -02-1 0: Bilaga $ 22

Beslut: Protokollet lades ad acta.

S 23 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport - 7 april2020: Bilaga $ 23

Beslut: Rektors rapport lades ad acta.

S 24 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga $ 24

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

Beslut:
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S 25 MEDDEI-A.NDEN

Rektor meddelade att LTH:s studentenkär.2020 med fokus på den psykosociala

arbets- och studiemiljön har genomforts. Vissa problem i begränsad omåttning
har uppmärksammats och ett brev från LTHs rektor kommer att skickas ut
angående detta. Återrapportering till sryrelsen kommer att ske då hela bilden är

klar. Promotionen är instdlld 2020 och planen är att ha dubbel promovering

nästa år istället. LTHs examenshögdd är framflyttad till oktober och processen

for framtagandet av kandidat till LUs rektorspost är något senarelagd.

BESLUT OM ATT INRÄTTA HTIVUDOMRADE I VIRTUELL
VERKLIGHET OCH FÖRSTÄRKT VERKLIGHET

Föredragande: Annika Mårtensson

Dnr U 20181599

Bilaga $ 26

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att inrätta

huvudo mrå der. Vir tu e I I u e r h li gh et o c h fi rs tär h t u er h li gh e t med

engelsk benämning Virtual Reality and Augmented Reality enligt

den beskrivning och avgränsning som framgår av beslutsunderlaget

med dnr U 20181599.

Pga rådande pandemi har LTH fätt göra stora omställningar, främst inom

grundutbildningen. All undervisning och tentamina sker på distans. Intentionen

har varit att ställa in så lite som möjligt av all verksamhet men detta har inte helt

gått att undvika. LTHs ledning är medveten om att kvaliteten troligen påverkas

på kort sikt men på lång sikt kan det ändå bli bra. Arbeta hemma

rekommenderas for alla som har möjlighet, för att minska smittspridning. Våra

byggnader håfls öppna, dock med strikta restriktioner ffor antal personer i samma

lokal mm. Flera olika grupperingar, både inom LU och LTH, träffas regelbunder

och vi foljer Folkhälsomyndigheten, LIJ och övriga myndigheters råd och

riktlinjer.

OFR/S representant framförde några synpukter rörande arbetsmiljö for

städpersonalen, relaterat till Covid-19-pandemin. Styrelsen konstaterar att

frågorna är viktiga men att de bör adresseras och hanteras av respektive ledning

på LUILTH.

S 27 UPPDATERING MED ANLEDNING AV COVID-I9-PANDEMIN

Föredragande: Annika Mårtensson, Viktor Öwall Se bilaga $ 23
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Prorektor informerade även om de frågor som inkommit från departementet om

sommarkurser, utökade studieplatser mm. De lärare som nu snabbt ått ställa om

till digital undervisning behöver sin sommarvila varför LTH är lite restriktiva

med att anordna tex. sommarkurser. Hur planeringen for höstterminen kommer

att se ut är ännu högst osäker men vi tar höjd ffor att vi till exempel kommer att
se en brist på inkommande masterstudenter och även se andra ekonomiska

konsel<venser.

För övrigt har vi anledning att vara stolta över den inintiativrikedom som visats

genom tillverkning av bla. handsprit och skyddsvisir på LTH. Varmt beröm

riktades också till lärarna, som gjort stora insatser för att å undervisningen att
fungera på distans.

S 28 DIGITALISEzuNG

Föredragande: Björn Regnell Bilaga $ 28

Vice rel<tor ffor digitalisering presenterade lärdomar från coronakrisen, både det

som varit negativt och svårt och det som varit positivt och uwecklande. En större

utmaning är rättssäkerheten vid användandet av digitala verkryg. Frågor som

LTH kan ställa sig med anledning av digitalisering är bl.a. vad ska vi undervisa

och forska om, hur bidrar vi till digital samhällsnytta och hur ska LU och LTH
digitalisera gemensamt?

Internrevisionen besökte LTH och ställde frågor och det ska ska bli intressant att
ta del av svaren i rapporten. Det nybildade Digitaliseringsrådet har haft sitt fforsta

möte. Uppdraget är att ta fram underlag for strategier och beslut om LTHs
pågående digitalisering inom undervisning, forskning, samverkan och

verksamhetsstöd. LTHs rekommenderade lärplattform heter Canvas och LU
samt LTH erbjuder ett gemensamt stöd. Andra lärplattformar finns också och

andra digitala verkryg används där det finns goda skäI.

Om framtidens digitala LTH säger Björn att LTH ska stärka IT-innehållet i sina

programutbildningar, stärka den wärvetenskapliga forskningen om och med

digitalisering i det breda universitetet. Delta aktivt i det livslånga lärandet for att
minska kompetensbristen inom IT och uweckla verksamhetsstödet For LTHs
egen digitalisering.
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Slutligen vill Björn peka på några problem och risker så som t.ex.

informationssäkerhet, inlåsning av data i kommersiella appar och moln, risker

med användning av AI och analytics, forsämrad arbetsmiljö och risken att

ungdomar väljer bort campus/universitet till förmån for kommersiella

utbildningsutförare, som kombinerar digital arbetsformedling med digital

yrkesträning.

S 29 RAPPORT FRAN TLTH

Föredragande: Malin Bruce

Teknologkåren informerade bl.a. om valet av nyaheltidare, enkät med anledning

av digital undervisning och informationsflödet med anledning av corona

pandemin. Alla foreningsmöten sker digitalt och heltidarna arbetar hemifrån.

Det finns andra teknologkår€r som har börjat titta på digital löning for

arbetsmarknadsmässor men LTHs teknologkår hoppas kunna genomffora

ARKAD som vanligt i höst.

UTVECKLING RUNT BRUNNSHÖG/SVS: NANOI,AB OCH
VISIONSGRUPPER

Föredragande: Viktor Öwall Se bilaga $ 23

Flera olika grupper arbetar kring frågan om Brunnshög på LU- och fakultetsnivå.

LTH har gått vidare med en upphandling for Nanolab. LTHs nybildade

visionsgrupp har till uppdrag att uweckla och formulera en vision for LTHs närvaro

på Brunnshög, sätta mål for nysatsning i Science Village och forklara hur en flytt
stärker forskning och utbildning samt samverkar med omgivande samhälle.

Visionen ska kunna samla LTH och fungera som en vägledning i beslutsåttande.

S 31 MAKROEKONOMISKT PERSPEKTIV

Föredragande: Viktor Owall Se bilaga $ 23

Viktor presentedae en något omarbetad version av LUs planeringschef Tim
Ekbergs presentation "Infrr resursflordelningen 202I", for att forstå bilden inom

och utom LU angående bl.a. den ökande ekonomiska uwecklingen, andelen

indirekta kostnader, som är forhållandevis låg, och uwecklingen av

myndighetkapitalet (MK). Lunds universitet har högst andel MK av sveriges 10

S30
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största lärosäten. Dessutom har flera fakulteter reladvt stort överskott även på

grundutbildningen. Vad kan man göra åt detta? LU lyfter av överskottet och en

ny modell har diskuterats, som skulle missgynna LTH. Frågan har just nu
bordlagts pga pandemin.

Viktor tog även kort upp det faktum att flera andra lärosäten underpresterar och

att LTH gärna ser att man får fler utbildningsplatser och att LU kan se ökade

hyreskostnader i framtiden.

S AZ VERKSAMHETSPIAN 2O2O

Föredragander Viktor Öwall Se bilaga $ 23

Viktor presenterade ett axplock från den presentation av verksamhetsplanen som LTHs
ledning gjorde under Kanslidagen den 29 januari i år.

Med anledning av presentationen ställdes en fråga om LTH någon gång kommer att
lägga ner ett program, till förmån for nytt? Uweckling och förbättring av program sker

och digitaliseringen har gett arbetet en skjuts framåt. Emellanåt uppstår hinder i
förändringsarbetet av olika karaktär och det är viktigt att institutioner och program går

hand i hand. Ledningsgruppen för grundutbildningen har tillsatt en arbetsgrupp med

uppdrag att ta fram forslag på hur processen för större förändringar kan forbämras.

Projektet slutredovisas före sommaren 2020 med hänsyn till budgetprocessen. Beslutet

bifogas dll minnesanteckningarna.

UI(/. uwärderar LUs lcvalitetssystem, både gällande forskar och grundutbildning och

en tematisk uwärdering Lärosätenas arbete rned breddad rekrytering under 2020 görs

också.

S 33 EV. ÖVRIGT

Viktor informerade om LTHs intranät, LTHin. Styrelsen kommer att ha en

arbetsyta där tex. kallelser och protokoll kommer att läggas ut. Beatrice Norlöf
kommer aft bjuda in er för att ni ska kunna logga in och börja använda det nya

verktyget.

Nästa möte är de I2l6 och styrelseordforande meddelar att vi återkommer med

diskussionsämnen forutom de fasta punkterna som åstställts i årsplanen.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2020-04-07

UPPFÖLJNING OCH ATGÄRDSLISTA INFÖR KOMMANDE
SAMMANTRÄDEN

Forskningsfokus (redovisning av FNs arbete,

utmaningar avseende forskningsområdet mm)
Övergripande organisation, verksamhetsuweckling

och effektivitet, rest från aprilmötet.

S 35 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden fforklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Beatrice N f

@rh
Viktor

Pontus
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Rektorsrapport 2020-06-05 

 
 
 
 
 
 
Rektor LTH, Viktor Öwall 
 
Uppdrag 

• Ordförande Forskningsnämnd LTH 
• Styrelseledamot WASP (vice ordförande) 
• Styrelseordförande NanoLund 
• Styrelsemedlem i Mobile Heights 
• Styrelsemedlem Treesearch 
• Ordförande styrgrupp LU för EIT-Food 
• Medlem samordningsgruppen MAXIV 
• Styrgruppsmedlem RISE SICS South 
• Styrgruppsmedlem ProNano 
• Medlem i VRs NT-rådets referensgrupp 
• Medlen Scientific Committee Japansamarbetet MIRAI 

 
Prorektor LTH, Annika Mårtensson - Utbildning på 
grundläggande, avancerad och forskarnivå, Jämställdhet och 
likabehandling 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget.  

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, 
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning.  

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett 
hållbart sätt.  

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av 
progression och reflektion.  

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud 
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.  
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Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling) 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende 
mellan motiverade individer.  

 
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  
 
Arbetet har påverkats mycket av Corona. Det har kontinuerligt varit nya 
frågeställningar kring utbildning och examination som gjort att det har funnits ett 
stort behov av möten med och information till studierektorer och programledningar 
liksom till studenter. En inledande kommentar är att det vanligtvis ganska tröga 
systemet med långa ledtider i beslutsgången nu har klarat av att ställa om och 
genomföra snabba beslut. Eftersom förutsättningarna förändrar sig och vi är i en 
situation som ingen har varit i tidigare så kommer frågor som jag som prorektor haft 
svårt att svara på, vilket skapar en del frustration. I detta ligger också att LTH måste 
förhålla sig till direktiv från både FHM och Lunds universitet. Även migrationsverket 
är en myndighet som påverkar hanteringen av de studenter som behöver visum och 
uppehållstillstånd. 
 
Vid LU har det skapats ett beredande organ under utbildningsnämnden (UNBG) som 
har möten varje vecka och där universitetsövergripande frågor diskuteras. 
Departementet har tilldelat universitet och högskolor mer medel under året med 
hänsyn till att man vill utöka antalet utbildningsplatser. Delar av dessa medel kommer 
att användas till kurspaket som kommer att ges under hösten 2020 och UNBG har 
haft diskussioner om hur dessa kurspaket ska se ut. Det kommer att finnas några 
förberedande/introducerande kurspaket och några med mer avancerade kurser. Detta 
kommer med stor sannolikhet att fortsätta under våren 2021.  
UNBG har också haft i uppgift att bereda underlag till beslut om hur 
undervisning/examination ska genomföras under hösten 2020, se även längre ned. 
 
Några riktade satsningar har kommit från regering/departement: 

• sommarkurser, vilket inneburit att tre nya kurser vid LTH har inrättats som 
sommarkurser för innevarande år. 

• basår, vilket inneburit att antalet platser på LTHs tekniska basår har utökats 
inför hösten 2020. Här finns också en samverkan med den 
Naturvetenskapliga fakulteten för ett gemensamt tekniskt/naturvetenskapligt 
basår. I arbetet med att utöka antalet platser så har två problem funnits, dels 
bristen på  lokaler på campus Helsingborg, dels problem med att ha 
tillräckligt med lärarkapacitet när det ska lösas med relativt kort 
framförhållning. 

• ytterligare platser till program eller fristående kurser, är i skrivande stund inte 
fördelade inom LU.  

 
Lärare och studenter har gjort ett utmärkt arbete med att gå över till distansläge. Dock 
har det krävt stora insatser av lärarkåren då mycket material och undervisningsformer 
har fått göras om. Detta har också ställt krav på studenterna att anpassa sig till andra 
undervisnings- och examinationsformer.  
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Tillsammans med LTHs kansli och i samverkan med N-fak har jag arbetat med att ta 
fram beslutsunderlag, direktiv och blanketter som varit nödvändiga för att 
institutionerna ska kunna få beslut om vad som kan och inte kan göras inom 
undervisningen. Det är också viktigt att vi har en dokumentation av vad som har hänt 
under denna period för framtiden.  
 
LU har försökt förbereda sig inför hösten 2020 och det finns idag ett förslag på LU-
beslut om hösten. LTH har samtidigt arbetat med att ta fram underlag för beslut på 
fakultetsnivå som baseras på förslaget till LU-beslut. I dagsläget är planeringen att 
undervisning ska ske på distans även hösten 2020, men med möjlighet till undantag så 
att sådan undervisning som kräver närvaro på campus kan bedrivas (givetvis med 
hänsyn tagen till de rekommendationer som FHM och regering ger). Inriktningen är 
också att nybörjarstudenterna ska få en möjlighet att ha vissa aktiviteter på campus för 
att komma in i studiemiljön. Observera att detta är vad som finns i det förslag till 
beslut som finns idag, 4/6 2020. 
 
En stor fråga har varit hur man kan examinera kurserna rättssäkert och med bibehållen 
kvalitet. Det har varit diskussioner kring detta i många olika forum och det finns inte 
en metod som passar alla kurser. CEE och Canvas-ansvariga har varit en viktig del i 
arbetet med att ta fram information och stödja institutionerna. LTH har också haft en 
bra dialog med dataskyddsombudet (DSO) på LU kring digitala verktyg och hur man 
göra riskbedömningar av sådana. Vi har i arbetet med olika digitala verktyg och system 
också konstaterat (vilket DSO också gör) att LU inte har varit så väl förberett i denna 
fråga.  
 
För dem som vill veta mer kan man hitta en del information på LTHs och LUs webb. 
PÅ LTHs webb läggs även LTH-beslut och direktiv som tagits fram med anledning av 
Corona. 
 
Allt arbete med förändringar och förändringarna i sig riskerar att medföra 
extrakostnader. Detta är något som LTH får följa upp i efterhand. Likaså kan det bli 
effekter avseende antalet internationella studenter till hösten 2020 vilket kan påverka 
en del institutioner negativt. Även detta är något som man får se över när vi har mer 
fakta.  
 
Det är viktigt att uppmärksamma att den goda samverkan med TLTH har underlättat 
arbetet avsevärt. 
 
 
Övriga punkter med pågående arbete 

U1-U5: Planering på LU-nivå inför UKÄs granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete pågår. Granskningen kommer att innebära att lärosätet 
ska lämna in en självvärdering hösten 2020. För mer information se gärna: 
https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/granskning-av-larosatenas-
kvalitetssakringsarbete.html. Är man intresserad av resultatet för de lärosäten 
som redan granskats kan man titta på Högskolekollen på UKÄs hemsida. 
Granskningen behandlar inte kvaliteten på utbildningarna utan universitetets 

https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/granskning-av-larosatenas-kvalitetssakringsarbete.html
https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/granskning-av-larosatenas-kvalitetssakringsarbete.html
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eget system för att säkerställa kvaliteten. Detta gäller både grundutbildning 
och forskarutbildning.  

 
U1: Genomgång av avtal med internationella universitet för att säkra kvaliteten på 

utbytesstudierna. 
  
U1, U3, U4: Civilingenjörsprogrammet Informations- och kommunikationsteknik 

har genomgått en översyn och under våren kommer programledningens 
förslag till förändring att presenteras. Elektronikprogrammets programledning 
har startat upp ett förändringsarbete som ska ske under året 2020. 

U2: Forskarutbildningsnämnden har fattat beslut om det principiella upplägget för 
kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå. Detta beslut kommer att ligga 
till grund för fortsatt arbete inom nämnden och i samverkan med 
institutionerna med att stärka kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen. 
Beslut har fattats om hur deltidsavstämning och förhandskontroll inför 
disputation ska ske. 

U2, O3:  
• Enkät till doktorander har genomförts och sammanställning av 

resultatet är presenterat i forskarutbildningsnämnden och utskickat till 
institutionerna. Har även diskuterats på en workshop med 
studierektorerna för forskarutbildning. Fortsatt arbete utifrån resultatet 
kommer att planeras i FUN. 

• Enkät till handledare för doktorander kommer att göras under 2020. 
Syftet är att undersöka om handledare inom forskarutbildningen vid 
LTH har tillräckliga och likvärdiga förutsättningar att genomföra sitt 
uppdrag. Denna typ av enkät har inte genomförts tidigare. 

O3:  
• Studiesocialt råd vid LTH: Enkät för underlag angående studenternas 

psykosociala mående har genomförts och uppföljning av denna har 
gjorts och ett antal fokusfrågor har identifierats som viktiga att arbeta 
vidare med. Vilket kommer att göras i samverkan med 
programledningar och institutioner.  

• Excellence in Academia through Gender Equality 2020 (LTHs satsning 
på stöd till rekrytering av biträdande universitetslektorer av 
underrepresenterat kön), genomgång av äskanden från institutionerna 
har gjorts inför beslut av rektor LTH.  

 
Övrigt: 

• Översyn av den ekonomiska tilldelningen till kurser behöver göras för att 
underlätta hanteringen av förändringar av programmens uppbyggnad. För 
närvarande så sker tilldelningen baserat på föregående års kurser och 
studentantal på kurser. Detta skapar osäkerhet vid förändring av programmen 
när kurser flyttas inom programmet och när nya kurser introduceras.  



 
 
 5 

• Under/överproduktion: enligt uppgift från LU var överproduktionen 2019 
drygt 3% för LTH. På grund av Corona och extra medel som kommer till LU 
och därmed till LTH under året så kommer det att vara svårt att följa hur 
underproduktion/överproduktion kommer att vara för 2020. 

• Antagningen till LTHs masterprogram har genomförts. Söktrycket var 
gott till flertalet program med pga Corona är det oklart hur många 
studenter som kommer att komma till hösten. 
 

 
Uppdrag, Annika Mårtensson 

• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd (3 gånger per termin) 
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd (3 gånger per termin 
• Ledamot i LUs Råd för jämställdhet och likabehandling (3 gånger per 

termin) 
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH (varannan 

vecka) 
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnd – LTH (var fjärde vecka) 
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete – LTH (1 gång per månad) 
• Ordförande i Vattenhallens styrelse (3 gånger per termin) 
• Ledamot i styrgrupp för Science center (ca 3 gånger per termin) 
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg (ca 2 gånger per termin) 
• Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom Cesaer 
• Ordförande i styrgrupp för Teknikåttan – nationellt. (3-4 möten om året) 
 

 
Vicerektor LTH, Erik Swietlicki -forskning 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Aktuella frågor  

• Forskningskvalitet och RQ20 – Swietlicki är LTHs kontaktperson för RQ20. 
På grund av corona-pandemin så genomfördes alla intervjuer av de externa 
granskarna i maj digitalt. Stämningen var positiv och dialogen konstruktiv. 
Panelerna verkade sakna viss väsentlig information om vår organisation, delvis 
beroende på att fakultetsledningarna inte hade uppmanats att inkomma med 
en beskrivning eller självvvärdering. En punktlista på vilka ämnen panelerna 
tog upp kan fås på anmodan. Panelernas rapporter ska inkomma senast 1 
september och kommer att diskuteras av vår forskningsnämnd och 
ledningsgrupp för att eventuellt komma med konkreta förslag till 
nästkommande LTH-ledning. Intervjuerna med de transversella panelerna (bl 
a forskninginfrastruktur, fakultetsledning) kommer att ske under hösten.  

• Forskningstöd LTH – Ambitionen är att LTH innan sommaren har bestämt 
hur ett LTH-centralt stöd för forskarna skulle kunna se ut, till del baserat på 
Olaf Svenningsens och Jörgen Nilssons två rapporter och rekommendationer.  
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• Nyttområden ska fyllas med innehåll – De fem nyttområden som lanserades 
i ”Drömmar och Upptäckter” ska fyllas med innehåll. Fem personer har 
utsetts att påbörja denna process och vara sammankallande. LTHs 
forskningsnämnd bistår i arbetet och har haft en genomgång av olika 
nationella strategier som kan kopplas till nyttområdena. Arbetet har 
förskjutits på grund av corona-pandemin då omställningen till digital 
undervisning prioriterats. Arbetet inom ett sjätte område (Energi) fortskrider 
däremot på ett tillfredsställande sätt, mycket tack vare LTHs bidrag till tre 
forskningskoordinatorer (deltid), vilket visar att LTH måste avsätta strategiska 
resurser för att få till stånd konstruktiva aktivieter inom respektive 
nyttområde. 

• Handlingsplan för Europasamarbete – (Swietlicki är ordförande i LUs 
Europareferensgrupp); Arbetet inom LU att ta fram en ny handlingsplan för 
vårt Europasamarbete 2021-2023 återupptogs i mars 2020. Ett först utkast till 
handlingsplan är klar innan sommaren. Urvalet av samarbetspartners bygger 
på fyra ledord: i) excellens, ii) hållbarhet, iii) tvärdisciplinär forskning och iv) 
värdegrund. Målet är att handlingsplanen för Europasamarbetet ska beslutas 
av rektor LU i december. 

• Hållbarhetsplan för LTH – LU har i sin nya (sept 2019) hållbarhetsstrategi 
slagit fast att hållbarhet ska genomsyra hela LUs verksamhet. Fakulteterna 
åläggs där att ta fram egna hållbarhetsplaner, men det formella uppdraget har 
ännu inte kommit från rektor LU. Arbetet med att fram en plan för LTH 
kommer att fortgå under året, i samarbete med LGGU, FUN med 
flera. Den hållbarhetsplan för hela LU som var ute på remiss är tyvärr inte 
särskilt konkret och kan svårligen användas som utgångspunkt för LTHs egen 
hållbarhetsplan. LTHs remissvar kan fås på anmodan. 

• Kvalitetssäkring av LTHs forskning – UKÄ har fått regeringens uppdrag att 
även granska lärosätenas processer och system för att kvalitetssäkring av 
forskningens kvalitet, utöver grund- och forskarutbildningen. LTHs arbete 
med detta har påbörjats och kommer att följa LUs arbete i frågan. 

• Nyckeltal för forskning – En viktigt del av ett kvalitetssäkringssystem för 
forskningen är möjligheterna för ledningen och organisationen att långsiktigt 
och systematiskt följa upp forskningen och forskningens kvalitet. Ett arbete 
pågår vid LTH för att fastställa ett flertal nyckeltal som kan användas för detta 
ändamål. Även här kommer LTH att samordna med LUs arbete. 

• LUNARC - Ny datorhall – (LUNARC ligger formellt under LTH och med 
Swietlicki som styrelseordförande; LUNARC är en del av den nationella 
HPC-infrastrukturen SNIC). LU Bygg har påbörjat upphandlingen av en ny 
och energieffektiv datorhall för LUNARC och LDC efter beslut av rektor LU. 
Notera att LUNARC är en LU-angelägenhet och att en ny datorhall inte ska 
bekostas av LTH.  

• LUNARC - Ny HPC-resurs – LUNARCs befintliga beräkningsresurs Aurora 
har nått slutet av sin livstid och måste ersättas senast årsskiftet 2021/22. En 
upphandling av ersättaren (arbetsnamn COSMOS) till Aurora måste därför 
påbörjas under 2020. SNIC kommer troligen inte att bidra till LUs nya 
HPC-resurs. LUs ledning och berörda fakulteter måste redan under 2020 
besluta om upphandlingen ska starta och hur detta ska finansieras under 
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perioden 2022-2026. LUNARC har tagit fram ett underlag för beslut om 
upphandling och har starkt stöd från N-fak som nu är den största användaren 
på Aurora (70%). Utformingen av en ny HPC-resurs är skräddarsydd efter 
LUs användares behov och bygger bland annat på en enkät. Det preliminära 
beslutsunderlaget kan fås på anmodan. 

• SNIC – LUNARC är en del av den nationella HPC-infrastrukturen SNIC. 
SNIC har initierat en intern halvtidsutvärdering och begär in kommentarer 
från LU (LUs vicerektor Stacey Sörensen representerar LU i stämman). LU 
och LUNARC har flera allvarliga invändingar till hur den nuvarande fasen av 
SNIC (SNIC 2.0) har hanterats. Det gäller avsaknaden av en strategisk plan 
för SNIC (som enligt konsortialavtalet för SNIC skulle varit klar redan 2018) 
och kritik mot den tidigare SNIC-styrelsens beslut om finansiering av nya 
omfattande HPC-resurser på KTH och Chalmers. Denna interna 
”upphandling” gick inte korrekt till. 

• Fördelningsmodell – Översynen av LTH:s modell för fördelning av 
fakultetens medel för forskning har fortgått inom LTH FN. Flera olika förslag 
har föreslagits och utfallet simulerats. Arbetet har fokuserat på att göra 
eventuella förändringar i posterna ”basfinansiering” och docent/professor” i 
syfte att skapa en stabilare bas för institutionerna och premiera forskning. 
Även en modell för att långsiktigt begränsa institutionernas myndighetskapital 
har diskuterats. Efter omfattande diskussioner i LTH FN har rektor LTH 
beslutat att inte göra ytterligare förändringar under nuvarande ledning.  

• Forskningsinfrastruktur – (Swietlicki representerar LTH i LUs arbetsgrupp 
för forskningsinfrastruktur och samordnar även hanteringen av LTHs medel 
för forskningsinfrastruktur). LTH bevakar utfallet av VRs behovsinventering 
inför kommande utlysningar rörande nationella forskningsinfrastrukturer. 
Det är högst osäkert om årets behovsinverentering kommer att resultera i en 
ny utlysning 2021, om inte nya statliga medel tillkommer. Ett troligt scenario 
är att lärosätena framöver kommer att behöva ta ett betydligt större ansvar för 
sina forskningsinfrastrukturer, även de nationella. En nära samordning av 
prioriteringen av ansökningar avseende lokal forskningsinfrastruktur sker 
inom LU och mellan NMT-fakulteterna. Totalt utlyses 70-80 mnkr varje år 
för detta ändamål. 

• LUs strategi för profilområden – LTH gav i maj ett yttrande över 
internremissen ”Strategi för Lunds universitets profilområden 2020-2030”. 
Det är mycket glädjande att LU nu har arbetat fram en strategi för sina 
profilområden, som bland annat innefattar våra SFOer. Strategin kan 
innebära en möjlighet för universitetet att på allvar kombinera kollegialt 
ledarskap med strategisk styrning. Förslaget innebär även att ett stort 
ansvar faller på fakulteterna för att utveckla profilområdena. LTHs 
remissvar kan fås på anmodan. 

• FIRS strategigrupp Smarta material – (Swietlicki är ordförande och LUs 
representant och där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS deltar) 
FIRS (Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne) fastställde i september 2019 
sin nya strategi ”En internationell innovationsstrategi för Skåne” (smart 
specialiseringsstrategi), med start 2020. Arbetet fortgår inom strategigrupp 
Smarta material att driva regionala utvecklingsfrågor kopplat till MaxIV-ESS-
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SVS och materialforskning, i linje med FIRS nya innovationsstrategi. FIRS 
ska arbeta för ett regionalt värdskap med nationell förankring och en 
teknikparksfunktion på SVS kopplat till Max IV och ESS. Samordningen 
inom LU mellan FIRS arbetsgrupper är idag bristfällig och måste förbättrats. 
Vad vill LU med FIRS? 

• LINXS – (Swietlicki är LTHs representant i styrelsen) Arbetet med att hitta 
en ny föreståndare till LINXS pågår, men har försenats av corona-pandemin. 
Heiner Linke (NanoLund) representerar LTH i den arbetsgrupp som ska 
delta i intervjuerna. Ett arbete pågår även för att engagera övriga svenska 
lärosäten med intresse i anläggningarna att engagera sig med i LINXS arbete. 
LINXS är en viktig del av LUs strävan att stödja LUs forskare att bättre 
utnyttja MaxIV och ESS. 

• LUs nya policy för forskningsdata –LUNARC kommer att få en stor roll vad 
gäller långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata och blir därmed 
avgörande för förverkligandet av LU:s nya policy för forskningsdata.  

• UB och fakultetsbiblioteken – Biblioteksfrågorna ska framöver kopplas 
istället starkare till LTH:s forskningsnämnd. Jag är ledamot i UBs nybildade 
styrelse. En samordning sker mellan NMT-fakultetsbibliotekarier och LTHs 
och M-faks styrelseledamöter inför varje UB styrelsemöte. Den nya 
biblioteksorganisationen kommer förhoppningsvis att leda till ett bättre 
samarbetsklimat mellan UB och fakultetsbiblioteken. 

 
 
 
Ledningsarbete - forskning 
Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTH:s ledningsarbete och 
representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet återkommande är: 

• LTH:s ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka). 
• LTH:s forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor forskning 

LTH är vice ordförande). 
• LU:s forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

representerar LTH). 
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per 

termin; vicerektor forskning representerar LTH). 
• LTH:s forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka). 
• LUNARC:s styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin). 
• UB:s styrelse (ledamot, ca två gånger per termin). 
• LTH:s prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar). 
• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka). 

 
 
Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

• Vice ordförande i LTH:s forskningsnämnd. 
• LU:s forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH). 
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per 

termin; vicerektor forskning representerar LTH). 
• Medlem i LTH:s forskarutbildningsnämnd. 
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• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för vetenskapliga 
och tekniska beräkningar (förnyat uppdrag -2023) 

• Ordförande och LU:s representant i FIRS strategigrupp för ”Smarta material” 
med LU, MAU, Region Skåne, Max IV, ESS och SVS. 

• Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 
• Ordförande i LU:s referensgrupp Europa. 
• Ordförande i styrelsen för METALUND, Lunds universitets centrum för 

medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle. 
• LTH:s representant i UBs nybildade styrelse. 
• Medlem i LU:s strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera 

som stöd till systemägare och systemförvaltning i strategiska frågor kring 
LUCRIS. Medlem i LU:s arbetsgrupp för LUCRIS 
forskningsinfrastrukturmodul. Vicerektor forskning LTH representerar 
fakulteten i båda dessa grupper. 

• Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 
Technology). 

• Medlem KCFP programråd (Kompetenscentrum för förbränningsprocesser).  
• Medlem SEC partstämma (Svenskt elektromobilitets-centrum). 
• Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 
• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Medlem i styrelse och 

ledningsgrupp. 
• Medlem Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 

 
 
Vicerektor LTH, Martin Tunér - internationella frågor  
 
Händelser i urval sedan föregående rapport  
 

• Covid-19 
o LU har som mål att stödja studenter med examen under VT 2020 

men som inte kan återvända hem till sina länder pga 
inreseförbud. Problem som uppstår är boende, försörjning och 
uppehållstillstånd. 

o Rekord i antal betalande studenter på LU (700 st)  
o Över 1/3 av ordinarie utbyten stängda. Intresse för 

distansundervisning stort bland europeiska studenter, men 
mycket lågt bland studenter från Indien och Kina. 

o Stort ekonomiskt bortfall för Amerikanska universitet – flera kan 
gå i konkurs. 

o LU skall presenteras digitalt. Budget hämtas från medel i (student) 
rekryteringsbudgeten som ändå inte kan nyttjas pga covid-19 

o LTH:s Kinainriktningen har nu ställt in mobiliteten till hösten och 
söker vägar för on-line utbildningssamverkan för årets kull av 
studenter. 

o Våren och sommarens resor för nätverk mm är inställda. I flera 
fall är årsmöten skjutna ett år framåt. 
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• LU:s Handlingsplan för Internationalisering 2019-2021 (U1, F5, O3, S1).  Av 
36 delmål: 

o Process (per delmål) – fakulteterna inte med per automatik 
 Samordnare utses (ER, MMS, FSI, FS, SPAN, HT) => 

projektgrupp (inbjudan) => projektplan => godkännande 
referensgrupp => beslut prorektor => genomförande 

o Första delmålet kring strategiska partnerskap har uppnåtts (2.2)  
o 13 ytterligare delmål godkända eller beslutade 

 1.1 Andel utresande studenter  
 1.2 Mobilitetsfönster  
 1.12 Inresande studenters studentinflytande 
 1.13 EU:s utbildningssamarbete 
 1.16 Studenter till svåra länder 
 2.1 EU:s ramprogram 
 2.4 Lucris och Scival  
 2.5 Forskningssamarbete LERU, U21 och EUGLOH (refgrp) 
 3.2 Transformativ ledarskap Agenda 2030 
 4.5 Svenska för anställda 
 4.6 Engelska för anställda 
 4.7 Interkulturell kommunikation för anställda 
 4.9 Internationella alumni 

o Övriga senarelagda pga: covid-19; andra projekt, t ex a) validering 
av reell komp. b) EU-certifiering för HR; byte av arbetsuppgifter; 
förankring av projektplaner i UN och FN 

o LTH medverkar i 12 delmål och kommer behöva resurssättas. 
Förslag klart 11/6.  

 
• LTH:s förslag till handlingsplan för Internationalisering 2020-2024 (U1, F5, 

O3, S1) 
o 3 mål, 6 delmål och 21 aktiviteter – synkroniserat med LTH:s 

strategiska plan 2017-2026 liksom LU:s Internationella 
handlingsplan 2019-2021. 

 Övergripande mål 
• Ö1. LTH är en aktör som genom internationell 

samverkan bidrar till att lösa de globala utmaningarna 
• Ö2. Studenter och anställda vid LTH har kunskap och 

kompetens för en effektiv internationell och 
interkulturell samverkan 

• Ö3. Internationalisering vid LTH tar hänsyn till hållbar 
utveckling och följer demokratiska värderingar med 
medvetenhet kring säkerhet och etik 

o Positiv feedback från LG, LG-GU och internationella avdelningen. 
Fortsatt förankring inför beslut till hösten. 

o Påbörjat förslag till fördelning av ansvar och uppskattning av 
resursbehov – klart den 11/6 
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• Övriga internationella handlingsplaner vid LU 
o Latinamerika: utkast förberett av VRI väl mottaget => FN 15/6 
o Europa: utkast klart december (”SMARTa” ledning av Erik S) 
o Afrika: Strategi under implementering. Omvandlas till 

handlingsplan 2021 
 

• LTH:s mastergrupp 11/5 
o TLTH har genomfört enkät bland studenter om 

distansundervisning 
o Den liksom rapporter från programmen visar att många studenter 

tycker att distansundervisningen har skötts mycket bra av LTH, 
men att det är tröttsamt sitta vid en skärm hela dagen utan fysisk 
interaktion. 

o Höstens undervisning diskuterades och det flaggas för svårigheter 
med att kombinera utbildningsinsatser med både fysiska och 
online aktiviteter.  

o Fortfarande något lägre genomströmning än för tio år sedan. Stor 
variation över programmen.  

• Global E3 (Annual meeting postponed until 2021 = > Business meeting 
19/5) 

o VRI leder Marketing, Promotion and Alumni Taskforce med 
deltagande från University of Florida, RWTH Aachen University, 
New Jersey Institute of Technology, INSA Lyon, University of 
Newcastle, Embry-Riddle Aeronautical University och Technion – 
Israel Institute of Technology. LTH:s syfte är att stärka LTH:s 
synbarhet bland studenter från topplärosäten i världen (särskilt 
Nordamerika) men också generera erfarenhet av arbete i 
nätverksgrupper. Gruppens arbete har fått bra uppmärksamhet i 
nätverket. 

• LU:s Agenda 2030 forskarskola (U1-U4, F1, F3, S2) styrmöte 25/5  
o I stort sett alla aktiviteter sker nu online pga covid-19 
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o Den senaste av 12 doktorander startade den 27/4 
o Möte 5/5 med Region Skåne kring Agenda 2030 guidelines och 

implementering 
o Tänkbart samarbete med Coventry University. De är starka på 

modellering, medicin och fordon. 
o Fortsatt arbete på COFUND ansökan – mål med färdigt utkast före 

sommaren 
o Den LTH ledda kursen Sustainable Cities and Communities hade 

ett fysiskt möte innan covid-19 tvingade en övergång till online 
undervisning. Kursen gick bra, enligt lärarna, trots svårigheter 
med debatter online. Doktoranderna har skrivit en blog om vad 
man lärt sig i kursen. 

o LTH har flaggat att man vill sjösätta ytterligare en kurs om Vatten, 
tillsammans med andra fakulteter. 

o Övriga kurser som genomförts är Just Transitions to Sustainable 
Societies 

o En guide för controllers kommer att tas fram för att underlätta 
hanteringen av olikheterna vid fakulteterna 

• K2 styrelsemöte, online, 14/5. 
o Resemönster pga Corona (5 myndigheter) 

 50% reser kollektivt normalt 
 75% reser inte längre (50 % oroliga för smitta vid resor) 
 60% tror på återgång till det normala 

o K2 påverkan av corona 
 aktiva med studier på coronas inverkan på resande 
 Inga medarbetare sjuka  
 Inställda internationella utbyten 

o Beslut om strategiskt projekt: Kollektivtrafiken och klimatet  
 Lena Hiselius, 500 kkr  

o Beslut om innovationsaktivitet: Climathon (Climate KIC) 
o Förslag till strategiskt projekt: Förändrade förutsättningar för 

kollektivtrafikens finansiering: Covid-19 kan påverka vårt samhälle 
under lång tid (SKR 2020), 500 000 kr, start augusti 

• Övrigt: 
o Ny ECHE – Erasmus Charter for Higher Education: ansökan 2021-

2027 inlämnad av LU. Förutsättning för medverkan i Erasmus 
 

VRI planer för 2020 
Skarpt förslag och beslut till hösten för Handlingsplan för internationalisering vid 
LTH 2020–2024  
Implementering av LU-handlingsplan för internationalisering 2019–2021 
A9. Utveckla årsrapport om Internationalisering vid LTH (påbörjad) 
A3. Utreda vilka Internationella nätverk LTH bör vara med i och hur vi utnyttjar 
medverkan bäst (påbörjad) 
A8. Utreda hur internationalisering bör kommuniceras på LTH:s hemsidor  
A7. Ta fram en policy för LTH:s syn på demokrati, säkerhet och etik i relation till 
internationella samarbeten och utlandsvistelser. (påbörjad) 
A21. Ta fram riktlinjer för hur studenter och personal vid LTH ska hantera 
samverkan som kan vara etiskt och säkerhetsmässigt problematisk  
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A13. Ta fram LTH policy och riktlinjer för studentutbyten (inkl nominering, 
studieplaner och tillgodoräknanden) 
 
Kommande besök/resor/möten i urval (mina forskningsmöten och konferenser 
undantagna): 

• K2 styrelsemöte 7/10 – strategisk diskussion 
• Internationella Rådet 7/9, 3/11, 9/12 
• LU:s Agenda 2030 forskarskola  

o LTH:s team 8/6 – doktorandpresentationer 
o Lärarmöte 16/6 
o Styrgruppsmöte (augusti) 

• CISB styrelsemöte, online, 15/6  
• T.I.M.E. Advisory Committee – 2-3/7, TUMünchen (on-line). General 

assembly 7/10. 
• Global E3, EC möte i oktober 
• Magalhaes 7-9/11 online 

 
Uppdrag - LTH vicerektor för internationella frågor 
Som vicerektor med ansvar för internationella frågor deltar jag i LTHs 
ledningsarbete och representerar även LTH och LU: 

• LTH:s ledningsgrupp och presidium (En gång/vecka) 
• LU:s Internationella råd. Representant för LTH (6ggr/år) 
• LG-GU (varannan vecka) 
• LTH:s Prefektråd (varannan vecka) 
• LTH:s Masterprogramsgrupp (Ordförande 4ggr/år) 
• LU:s Agenda 2030 forskarskola (Styrgruppsrepresentant för LTH (varannan 

månad)) 
• T.I.M.E-nätverket (Representant för LU i Advisory Board (tre möten per 

år)) 
• Global E3-nätverket (Representant för LU (1-2 ggr per år)) 
• Magalhaes-nätverket (Representant för LU (1-2 ggr per år)) 
• K2 - kunskaps och kompetenscentrum för kollektivtrafik (Styrelseledamot 

för LU (sex möten/år)) 
• LU:s partnerskap med University of Maryland, USA 
• LU:s Latinamerikagrupp (LTH:s representant) 
• CISB – Sverige/Brasilien samverkan (Representant för Svenska lärosäten) 

 
 
Vicerektor LTH, Charlotta Johnsson - Samverkan och 
Innovation  
 
LTHs arbete inom Samverkan och Innovation är kopplat till den strategiska 
plan och de 5 fokusområdena som där lyfts upp för Samverkan och 
Innovation (S1-S5).  

• S1: Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt 
skapande av ömsesidig nytta tillsammans med samverkanspartners.  
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• S2: I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet 
skall LTH ta en ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med 
lösningar för stora samhällsutmaningar. 

• S3: LTH skall erbjuda attraktiva program och aktiviteter för livslångt 
lärande med en stark koppling till LTH:s alumner 

• S4: LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation 
• S5: LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån vetenskapliga 

och konstnärliga resultat och bidra till policyskapande. 

För vardera av de 5 fokusområdena har vi kopplat 5 initiativ som bedöms vara de 5 
viktigaste att arbeta med (de bild nedan). 

 

Figur: De 5 fokusområdena för Samverkan och Innovation (S1-S5), och 
pågående initiativ som kopplar till dessa.  

 
Aktuella frågor 
Nedan listas de mest aktuella initiativen och dess frågor.  
 
Generellt: 

o Mycket fokus på konceptet ”Experts in Residence” (jmfr affiliering) 
o Mycket fokus på uppdragsutbildning i och med permitteringar hos 

företag 
o X-Labs namntävling är nu öppen – välkommen att skicka in förslag!   

o http://www.lth.se/samverkan/x-lab/namntaevling/  
o Arbete med en Verksamhetsplan för Samverkan och Innovation 

pågår.  
 
S1-1: Näringslivsrådet 

• Föregående möte med Näringslivsrådet sköttes digitalt. Fokus på 
frågan om hur LTH kan skapa extra värde i tider av samhälls-
omställing och kris. Mycket diskussioner om uppdragsutbildningar 
och om konceptet ”Experts-in-Residence” (Jmfr affiliering) 

• Nästa möte planeras till 2019-09-25, med institutionsbesök på Trafik 
och Samhälle.  

http://www.lth.se/samverkan/x-lab/namntaevling/
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S1-2: Strategiska Partnerskap 
o LU:s strategiska partnerskap med Tetrapak skrivs på i dagarna (LTH är 

en viktig part i detta avtal) 
o En kort film som belyser vikten av LU och Ericssons strategiska 

partnerskap (LTH är en viktig part i detta avtal) är gjord. Denna kan 
både LU och Ericsson använda sig av. Filmen är klar i dagarna. 
 

S2-2: Science and Innovation Talks (SIT) 
• Alla SIT under våren är inställda pga Corona. 
• Möjligt att utnyttja SIT under vårt jubileumsår (LTH 60år)? 

 
S3-1 och S3-2: Vidareutbildning och Uppdragsutbildning: 

• Arbete pågår på LTH gällande former för Livslångtlärande: 
Vidareutbildning, Uppdragsutbildning och Samverkansutbildning.  

• LTH kommer att erbjuda tre extra sommarkurser i form av 
friståendekurser som ges på distans.  

• LU har haft en utlysning om medel för utveckling av 
uppdragsutbildning. Totalt 19 förslag kom in varav tre förslag från 
LTH. 3-5 kurser kommer erhålla utvecklingspengar.  
 

S4-1 och S-2: InnovationsKultur och MakerSpace 
• X-Lab är nu instiftat vid LTH 
• X-Labs föreskrifter är MBL-förhandlade och beslutade. Dax att få en 

styrelse på plats. 
• X-Lab intervjuades av Optimistklubben den 29 maj. 
• Vore det möjligt med en donationskampanj till X-Lab (och andra) 

ihop med vårt jubileumsår (LTH 60år)? 
 

S4-2: MakerSpace: 
• Namntävling för X-Labs framtida namn. Tävling öppen för studenter 

och anställda. Mer info 
o http://www.lth.se/samverkan/x-lab/namntaevling/  

• Visning av lokalen (i nuvarande form) för studenter 12/6, och övriga 
18/6.  

• Fokus just nu är på att bygga grundstrukturen i lokalen (Mid-Scale) i 
Norra Apparathallen. Visionsbilder finns på hemsidan 

 
S5-5: Övrigt 

• Arbete pågår med att se över LTHs websidan för Samverkan.  
 
 
Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation 

• LTHs ledningsgrupp 
• LTHs prefektgrupp 
• LTHs näringslivsråd (sammankallande) 
• LTHs forskningsnämnden, ledamot 

http://www.lth.se/samverkan/x-lab/namntaevling/
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• LTH InnoVision (sammankallande) 
• Styrelseledamot IUC (Industriellt Utvecklingscentrum Syd) 
• Styrelseledamot i EFL.  
• Styrelseledamot i InnovationSkåne AB.  
• Styrgruppsordförande CIRCLE, LU. 
• LU Samverkansrådet 
• LU Innovation referensgrupp 
• LU Venture Lab referensgrupp 
• Samverkansrådet Medicon Village 
• Kompetensrådet LifeScience Medicon Village 
• Life Science Innovation Board (Med.fak) 
• Sveriges ingenjörer – arbetsgrupp Ingenjörskompetenser 
• CESAER 
• NordTek 
• Innovationsråd ERFA (Ideon) 
• Energiboost Syd (Energimyndigheten ihop med Ideon) 
• Landshövding Nils Hörjels forskningsfond 

 
 
Vicerektor LTH, Björn Regnell - Digitalisering 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Digitalisering är tvärgående och kopplar till många områden i den strategiska planen. 
Speciellt fokus initialt på grundutbildning: 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget.  

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, 
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning.  

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett 
hållbart sätt.  

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av 
progression och reflektion.  

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud 
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.  

Forskning 
• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på hög 

kompetens, stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara 
öppen för okonventionellt tänkande. 
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• F3 LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva för 
forskare från många olika områden. 

 
Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling) 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende 
mellan motiverade individer.  

 
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  

• Nytt: På grund av Corona-krisen och allmän brist på lärarkapacitet på 
Datavetenskap, så behöver Björn Regnell förändra sin arbetssituation inför 
hösten, och har av rektor beviljats bli entledigad som vicerektor för 
digitalisering från 2020-06-30.   

• Nytt: Digitaliseringsrådet har haft möten 27/4 och 18/5, där rådet har 
deltagit i arbetet med LTH:s strategiska beredning inom digitalisering.  Sista 
möte innan sommaren är den 15/6. 

• Nytt: Ingegerd Wirehed, som är Chief Information Security Officer (CISO) 
vid LU, har bjudits in till prefektrådet 29/5 för diskussioner om ny 
informationssäkerhetsprocess för LU där LTH erbjuds agera pilot-
organisation. Docent Martin Hell, datasäkerhetsforskare vid EIT och ledamot 
i digitaliseringsrådet, är rådgivare i arbetet.  

• Nytt: David Andreén, univ. lekt. Arkitektur och ledamot i 
digitaliseringsrådet, arbetar med ett förslag på nytt masterprogram inom 
arkitektur och digitala byggprocesser och föreslår flera nya på kurser, bl.a. 
”Programmering för arkitekter”. Förslaget är ute för påseende hos 
institutioner som är tänkta att bidra i genomförandet.   

• Pågående: Utformning av förslag till strategi för lärplattformar på LTH. 
Reviderat förslag redovisas på LGGU den 17/6. 

• Pågående: Förstudie av utvärdering av studenternas upplevelse av hur LTH:s 
användning av digitala verktyg stödjer lärandet. Projektstart var i december 
2019. Planerad slutleverans av rekommendation har pga Corona flyttats fram 
till efter sommaren. Projektledare: Sandra Nilsson. 

• Pågående: Arbete med förnyelse av C-programmet med anledning av 
digitaliseringen. Projektledare: Paul Stankovski Wagner. Konkret förslag 
redovisat av programledning för prefekter/studierektorer den 11/3. 
Detaljdiskussioner med berörda institutioner pågår, men är något försenade 
pga Corona.  

• Pågående: Förnyelse av curricula inom samhällsbyggnad med anledning av 
digitaliseringen, speciellt V-programmet. 
Projektledare: Hans Bagge 

• Pågående: Arbete med förnyelse av D-programmet med anledning av 
digitaliseringen. Projektledare: Per Andersson. 

• Pågående: Arbete med förnyelse av E-programmet med anledning av 
digitaliseringen. Projektledare: Markus Törmänen. 

• Pågående: Ansökan om konsultation inom digitalisering i likhet med 
matematisk statistik-konsultation via strategiska äskanden är beviljad av FN. 



 
 
 18 

Pilot-projektet kommer att innehålla en kartläggning av behov av 
konsultation inom digitalisering. Projektledare: Emma Söderberg 

• Pågående: Utvecklingsprojekt ALC (ALC = active learning classrooms). Avser 
utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd till lärarna för att 
dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt. VRD är projektägare för den 
pedagogiska delen. Projektledare för den pedagogiska delen: Roy Andersson 
på CEE. 

• Pågående: Införande av lärplattformen Canvas och LTH-specifik support. 
VRD är projektägare. Projektledare: Ann-Catrin Johansson, bibliotekarie.  

• Pågående: Framtagande av underlag till ev. samverkansforskning inom 
digitalisering med Nimway/Sony på IKDC. Kontrakt finns nu på plats samt 
plan för installation. 

• Pågående: Införande av LTHin (SiteVision), ett intranät för bl.a. hantering av 
interna dokument och samarbetsgrupper. Projektledare: Pernilla Daws  
 

Uppdrag 
• Ordförande LTH:s Digitaliseringsråd 

• Suppleant för Kalle Åström i ”AI innovation of Sweden, South”.  

• Ordförande LUFOSS: Lund University Fund for Open Source Software.  
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Postadress 118, 221 00 Lund  Besöksadress John Ericssons väg 3  Telefon 046-222 71 90  E-post beatrice.nordlöf@lth.lu.se  Webbadress 
www.lth.se 

Ledningsstöd 
Beatr ice Nord lö f  

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska 
Högskola 

(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare information 
kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046-222 71 90) 

 

Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2020-04-19 STYR 2020/724 Beslut om föreskrifter för LTHs särskilda 

verksamheter, X-lab 

2020-04-20 STYR 2020/734 Beslut avseende uppdrag inom grundutbildningen vid 
Lunds Tekniska Högskola LTH för tiden 2020-05-01—
2022-06-30. Masteföreståndare masterutbildning 
Virtual Reality & Augmented Reality - VR/AR - 
Virtuell verklighet och förstärkt verklighet 

2020-04-28 STYR 2020/805 Programledningars indelning i områden. Ersätter beslut 
STYR 2019/966 

2020-04-28 STYR 2020/806 Beslut: Förändringar av förutsättningar för tentor och 
omtentor vid LTH mot bakgrund av pågående utbrott 
av coronaviruset. Ersätter STYR 2020/615 

2020-04-30 STYR 2020/827 Beslut att ändra namn på avdelning och placering av 
funktion vid Kansli LTH, Lunds tekniska högskola 

2020-04-30 STYR 2020/826 Beslut att samla det administrativa stödet för Centre for 
Engineering (CEE) under Bibliotek, Kansli LTH, Lunds 
tekniska högskola 

2020-05-26 STYR 2020/968 Beslut rörande skapandet av eget kostnadsställe för 
projekt InnoVision (X-lab) 

2020-05-27 V 2020/1033 Beslut om ekonomist stöd till iGEM 2020, Anders 
Schyllert. 

2020-06-05 

ANMÄLNINGSLISTA 
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2020-05-29 STYR 2020/996 Ansökan om att biträdande programledare ska få besluta 
om individärenden, för program  K vid ordinarie 
programledare B/Ks frånvaro  

2020-05-29 STYR 2020/995 Ansökan om att biträdande programledare ska få besluta 
om individärenden, för program B vid ordinarie 
programledare B/Ks frånvaro  

2020-06-01 STYR 2020/1009 Beslut avseende uppdrag inom grundutbildningen vid 
Lunds Tekniska Högskola LTH för tiden 2020-07-01—
2022-06-30. Masteföreståndare masterutbildning Hållbar 
stadsgestaltning 

2020-06-01 STYR 2020/1010 Beslut avseende uppdrag inom grundutbildningen vid 
Lunds Tekniska Högskola LTH för tiden 2020-07-01—
2021-06-30. Masterföreståndare masterutbildning 
Arkitektur 

2020-06-01 STYR 2020/1011 Beslut avseende uppdrag inom grundutbildningen vid 
Lunds Tekniska Högskola LTH för tiden 2020-07-01—
2020-12-31. Masterföreståndare under utveckling 
masterutbildning Arkitektur digitalisering 

2020-06-01 STYR 2020/1013 Beslut avseende uppdrag inom grundutbildningen vid 
Lunds Tekniska Högskola LTH för tiden 2020-07-01—
2020-12-31. Masterföreståndare under utveckling 
masterutbildning Arkitektur 
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LTH:s styrelse (SLTH)

Dnr U 2019/419

Luruns LUNDS TEKNTSKA
HöcsKoLAUNIVERSITET

Ledningsgruppen för
grundutbildning (LG GU)

Anhållan om inrättande av huvudområde i
livsmedelsteknik

Bakgrund
LTH:s styrelse fattade den23 oktober 2019 beslut att genomftira
i nrättandeprövning ftir Kandi datutbildning i I ivsmedel st ekniV B ac he I o r
Programme in Food Science.Programmet har nu genomgått processen och
anhållan om att inrätta programmet kommer att lämnas till Lunds universitets
utbildningsnämnd for beslut den 15 juni 2020.

För utbildningar som leder till generella examina ska det finnas ett huvudområde
som definierar kunskapsområde och inriktning samt avgränsningar mot andra
huvudområden vid fakulteten och universitetet. Enligt universitetets
delegationsordning fattas beslut om huvudområde av fakultetsstyrelsen.

Underlaget för huvudområde i livsmedelsteknik är upprättat enligt Handledningför
inrcittande och aweckling cN progrqm och huvudområden vid LTH (Dnr l)
20191420).

Beslut
Ledningsgruppen ftir grundutbildning anhåller härmed om att LTH:s styrelse
inrättar huvudområdet Livsmedelsteknik/Foo d Science enligt defi nition och
avgränsningar i beslutsunderlaget.

Annika ordforande LG GU

/MW,"
sonl'Juruo"nier, programplanerare

Bilaga
Beslutsunderlag ft)r inrättande av huvudområde i livsmedelsteknik (Dnr U
20191419)

Postadress Box 1 18, 221 00 Lund Besöksadress Ole Römers väg 3, Lund Telefon direkt 046-222 92 19,växel 046-222 OO OO

E-post sofla.carbonnier@lth.lu. se Webbadress wvvw.lth. se
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Programservice  
Sof ia  Carbonnier ,  programplanerare  

Beslutsunderlag för inrättande av huvudområde 
i livsmedelsteknik 

Basuppgifter för huvudområdet 
 Huvudområdets namn på svenska: Livsmedelsteknik 
 Huvudområdets namn på engelska: Food Science 
 Definition av huvudområdet: Mikrobiologiska, kemiska, näringsmässiga 

och tekniska aspekter på hantering, produktion, förvaring, saluföring och 

konsumtion av hållbara livsmedel och måltider. 

 Huvudområdets innehåll och avgränsning: Huvudområdet innehåller 

mikrobiologiska, kemiska, näringsmässiga och tekniska aspekter på 

hantering, produktion, förvaring, saluföring och konsumtion av hållbara 

livsmedel och måltider samt tillämpning av tillhörande teknik. 

Huvudområdet avgränsas genom att inte inkludera etnologiska och 

gastronomiska aspekter av livsmedelsteknik. 
 Klassning i nationell huvudområdesgrupp: 5 Teknik och tillverkning, 52 

Teknik och teknisk industri, 529 Teknik och teknisk industri, övrig/ospec 

inriktning. 

Aspekter för inrättande av huvudområde 
1) Redogörelse för ämnesmässig avgränsning 

Huvudområdet innehåller mikrobiologiska, kemiska, näringsmässiga och tekniska 
aspekter på hantering, produktion, förvaring, saluföring och konsumtion av 
hållbara livsmedel och måltider med relevans för livsmedelsindustri, 
storhushåll/restaurang, dagligvaruhandel och myndigheter. Huvudområdet 
avgränsas genom att inte inkludera etnologiska och gastronomiska aspekter av 
livsmedelsteknik. Dessa aspekter finns istället med i utbildningen som ett 
komplement till huvudområdet. Kandidatutbildningen i livsmedelsteknik kommer 
att utbilda studenter som kan använda och utveckla dagens teknik och anpassa den 
efter de fyra aspekterna ovan enligt de krav som samhället och konsumenterna 
ställer på dagens produktion. I detta hänseende avgränsas huvudområdet genom att 
inte behandla utveckling av framtidens teknik och processer. 
 
2) Huvudområdets plats i universitetets samlade utbud av huvudområden och 

koppling till studenternas efterfrågan, samhällets behov och arbetsmarknad. 
Eventuella överlapp med andra huvudområden inom Lunds universitet måste 
adresseras. 

2020-04-29 

LTH:s styrelse (SLTH) 

Dnr U 2019/419 

BESLUTSUNDERLAG 
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Vid LTH avgränsas huvudområdet Livsmedelsteknik/Food Science mot det 
bredare huvudområdet Teknik/Technology genom att specificeras mot enbart 
livsmedel och produktion av livsmedel med tvärvetenskapliga aspekter inom 
livsmedelsteknik. 
 
Vid LTH finns även huvudområdet Livsmedelsteknik och nutrition/Food 

Technology and Nutrition. Detta huvudområde har vissa gemensamma aspekter 
med Livsmedelsteknik/Food Science men rör examina på avancerad nivå, medan 
Livsmedelsteknik/Food Science rör examina på grundnivå  
 
Huvudområdet ligger inte nära något huvudområde vid annan fakultet vid Lunds 
universitet: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-
examen/huvudomraden. 
 
Livsmedelsbranschen är en samhällsnyttig bransch med områden som 
livsmedelsproduktion, offentlig och privat måltidsindustri, dagligvaruhandel och 
myndigheters livsmedelskontroll. Branschen är i ständig utveckling samtidigt som 
utbildningsnivån är låg vilket innebär att det finns ett stort behov av ytterligare 
kompetens inom hela livsmedelskedjan. Kandidatutbildningen i livsmedelsteknik 
har tagits fram efter branschens behov och studenternas efterfrågan. 
 
3) Progression inom huvudområdet  

Utbildningen inleds med att studenterna under första året läser kurser på grundnivå 
(G1, *) i de fyra aspekter som definierar huvudområdet Livsmedelsteknik. Dessa 
följs sedan upp med kurser på fortsättningsnivå (G2, **) under första och andra 
året. Dessutom ingår kurser som behandlar samtliga aspekter ur ett 
tvärvetenskapligt perspektiv (***), främst i de senare årskurserna. 

 
Kurser som faller inom definitionen av huvudområdet Livsmedelsteknik 
är: 
- Livsmedelskemi I, YTHA71* 
- Livsmedlens mikrobiologiska grunder, YTHA73* 
- Livsmedelsteknik I, YTHA30* 
- Livsmedlens näringsmässiga grunder, YTHA66* 
- Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet, YTHA68** 
- Livsmedelskemi II, YTHA76** 
- Vegetabiliska livsmedel, YTHA40*** 
- Livsmedelsteknik II, YTHF10** 
- Animaliska livsmedel, YTHA45*** 
- Näringslära II, YTHF05** 
- Produktutveckling – förpackat och klart, YTHA50*** 
- Projektkurs/examensarbete*** 
- Livsmedelskvalitetskontroll*** 
- Företagsförlagd praktik för livsmedelstekniker*** 
- Examensarbete*** 

 
I det avslutande examensarbetet ska studenterna utveckla och visa sådan kunskap 
och förmåga som krävs för att självständigt tillämpa kunskaper förvärvade under 
utbildningen samt applicera dessa på en problemställning inom huvudområdet 
Livsmedelsteknik. 
 

https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen/huvudomraden
https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen/huvudomraden
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4) Aktiv forskning och vetenskaplig verksamhet med relevans för huvudområdet 

Huvudområdet är knutet till Institutionen för livsmedelsteknik vid LTH. 
Institutionens forskningsprofil är bred och inkluderar livsmedelsteknologi, 
livsmedelsteknik, livsmedelshygien och nutrition. Forskningen är tillämpad och 
använder både experimentella och teoretiska metoder. Fokus varierar från specifika 
egenskaper hos vissa komponenter, specifika livsmedel eller vissa processer till ett 
brett systemperspektiv av livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. 
 
Den forskning som bedrivs vid Institutionen för livsmedelsteknik samt övrig 
forskning inom livsmedelsområdet som bedrivs vid andra lärosäten används inom 
huvudområdets kurser genom exempelvis forskare som är lärare/gästföreläsare i 
utbildningen, inkludering av vetenskapliga artiklar i kursmoment samt genom att 
studenterna deltar i olika forskningsprojekt vid laborationer, projektarbeten och 
examensarbeten. 
 
5) Lärarkompetens och resurser för kompetensutveckling 

Det finns tillräcklig ämnesmässig lärarkompetens inom huvudområdet sett till den 
forskning som bedrivs. Institutionen för livsmedelsteknik rymmer forskare från en 
mängd olika bakgrunder som tillsammans bidrar med att ge en mångfald metoder 
och teoretiska utgångspunkter för att studera livsmedel. 
 
All lärarpersonal vid LTH har tillgång till pedagogisk fortbildning i egen eller 
universitetets regi. Institutionen har relativt sin storlek ett stort antal lärare med 
Excellent Teaching Practitioner-certifiering enligt LTH:s pedagogiska 
meriteringssystem vilket visar på ett engagemang för högskolepedagogisk 
utveckling och ett intresse för högkvalitativ undervisning. 
 

6) Stabilitet och långsiktighet för huvudområdet 

Huvudområdets kurser ägs av Institutionen för livsmedelsteknik som har en lång 
tradition av forskning inom ämnet. Huvudområdets innehåll är ständigt aktuellt 
varför det kan antas finnas ett kontinuerligt intresse som lockar kompetent personal 
även i framtiden. Livsmedelsbranschen kommer alltid att bestå, men den utvecklas. 
Långsiktigheten för utbildningen garanteras genom att utbildningen förändras och 
anpassas med den samhällsutveckling som sker. 
 

7) Kontinuerlig uppföljning och utvärdering inom huvudområdet 

Vid LTH bedrivs kvalitetsarbetet enligt Lunds universitets gemensamma riktlinjer. 
Utbildning utvärderas genom LTH:s system för programutvärdering. Kurser inom 
huvudområdet utvärderas genom LTH:s system för kursutvärderingar CEQ. 
 

8) Studentinflytande 

Vid LTH deltar studenter aktivt i planering, genomförande och utvärdering av 
utbildning enligt Lunds universitets riktlinjer. Studeranderepresentanter återfinns 
bland annat i programledningen för utbildningen. 
 
9) Internationalisering inom huvudområdets kurser 

Internationella perspektiv ingår i utbildningen inom huvudområdet enligt Lunds 
universitets riktlinjer. Inom ramen för huvudområdets kurser återfinns bland annat 
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internationella gästföreläsare och en internationell studieresa. 
 
10) Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv inom huvudområdets kurser 

Medvetenhet om både mäns och kvinnors erfarenheter och förutsättningar, liksom 
erfarenheter och förutsättningar utifrån t.ex. ålder, kultur och etnicitet ingår i 
utbildningen inom huvudområdet i enlighet med Lunds universitets riktlinjer. 
 
11) Perspektiv på hållbar utveckling 

Perspektiv på hållbar utveckling ingår i utbildningen inom huvudområdet i enlighet 
med Lunds universitets riktlinjer. 
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Programservice  
Sof ia  Carbonnier ,  programplanerare  

Beslut om att inrätta huvudområde i 
livsmedelsteknik 

Bakgrund 
I oktober 2019 fattade LTH:s styrelse beslut om att genomföra inrättandeprövning 
för Kandidatutbildning i livsmedelsteknik. Programmet har nu genomgått hela 
processen och Lunds universitets utbildningsnämnd kommer den 15 juni 2020 att 
fatta beslut om inrättande av programmet. 

Målgruppen för kandidatutbildningen i livsmedelsteknik är personer med 
erfarenhet inom livsmedelsbranschen som vill bygga vidare på sina praktiska 
yrkeslivserfarenheter med teoretiska studier. Utbildningen ger dessa personer 
möjlighet att komma vidare i karriären och bidra till utveckling och förbättring av 
livsmedel och måltider. Programmet leder fram till Kandidatexamen i 
livsmedelsteknik/Degree of Bachelor of Science in Food Science. 

Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) anhåller i beslut från den 29 april 
2020 om att SLTH ska inrätta huvudområde för denna examen (bilaga 1). 

Huvudområde för Kandidatutbildning i livsmedelsteknik 
Enligt Lunds universitets delegationsordning fattar fakultetsstyrelsen beslut om att 
inrätta huvudområde för examen. Huvudområdet är en definition av 
kunskapsområde och inriktning för generella examina. För kandidat-, magister- och 
masterexamen ska kurserna inom ett program innebära en successiv fördjupning 
inom huvudområdet (Högskoleförordningen). 

Underlaget för huvudområdet Livsmedelsteknik har tagits fram enligt Lunds 
universitets riktlinjer och LTH:s Handledning för inrättande och avveckling av 

program och huvudområden vid LTH (Dnr U 2019/420) och finns sammanställt i 
bilaga 2.  

Huvudområdet innehåller mikrobiologiska, kemiska, näringsmässiga och tekniska 
aspekter på hantering, produktion, förvaring, saluföring och konsumtion av 
hållbara livsmedel och måltider samt tillämpning av tillhörande teknik. Vid LTH 
avgränsas huvudområdet mot Teknik samt Livsmedelsteknik och nutrition. I övrigt 
finns inget närliggande huvudområde vid Lunds universitet. 

Det sker en successiv fördjupning inom huvudområdet genom progression och 
fördjupning i kurser under programmets tre årskurser samt i examensarbetet. 
Huvudområdets kurser ägs av Institutionen för livsmedelsteknik som har en lång 
tradition av forskning inom ämnet. 

2020-06-12 

LTH:s styrelse (SLTH) 

Dnr U 2019/419 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
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Förslag till beslut 
LTH:s styrelse beslutar att inrätta huvudområdet Livsmedelsteknik med engelsk 
benämning Food Science enligt den beskrivning och avgränsning som framgår av 
Beslutsunderlag för inrättande av huvudområde i livsmedelsteknik (bilaga 2). 

 

Bilagor 
1. Anhållan om inrättande av huvudområde i livsmedelsteknik (Dnr U 

2019/419) 

2. Beslutsunderlag för inrättande av huvudområde i livsmedelsteknik (Dnr U 
2019/419) 



BESLUT

2020-04-29

LTH:s styrelse (SLTH)

Dnr U 20191370

1(1)

TjTH
LuNos
UNIVERSITET

Ledningsgruppen för
grundutbildning (LG GU)

LUNDS TEKNTSKA
HÖGsKoLA

Anhållan om inrättande av huvudområde i

hållbar energiteknik

Bakgrund
LTH:s styrelse fattade den 23 oktober 201 9 beslut att genomftira
inrättandeprövning fiir Masterutbi I dnin g i hål I bar ener gitekniV M as t e r' s
programme in Sustainable Energt Engineering. Programmet har nu genomgått
processen och anhållan om att inrätta programmet kommer att lämnas till Lunds
universitets utbildningsnämnd ftir beslut den l5 juni 2020.

För utbildningar som leder till generella examina ska det finnas ett huvudområde
som definierar kunskapsområde och inriktning samt avgränsningar mot andra
huvudområden vid fakulteten och universitetet. Enligt universitetets
delegationsordning fattas beslut om huvudområde av fakultetsstyrelsen.

Underlaget ftir huvudområde i hållbar energiteknik är upprättat enligt LTH:s
handledningför inr()ttande och aweckling och program och huvudområden (Dnr
U 2019/420). Underlaget har stämts av med programplanerare och
programftirslagets arbetsgrupp.

Beslut

Ledningsgruppen för grundutbildning anhåller härmed om att LTH:s styrelse
inrättar huvudområdet Hållbar energiteknik/Szstainable Energt Engineering enligt'.
definition och avgränsningar i underlaget (bilaga 1).

Annika Mårtensson, ordfiirande LG GU

John Jönsson, kval itetssamordnare

Bilaga
Beslutsunderlag ftr inrättande av huvudområde i hållbar energiteknik (Dnr U
20191370

a4
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Avdeln ingen för  kva l i te tss töd  
John Jönsson,  kva l i te tssamordnare  

Beslutsunderlag för inrättande av huvudområde 
i hållbar energiteknik 

1. Basuppgifter för huvudområdet 
 Huvudområdets namn på svenska: Hållbar energiteknik 

 Huvudområdets namn på engelska: Sustainable Energy Engineering  
 Definition av huvudområdet: Kunskap om hållbar energiteknik med fokus 

på energiomvandling och energidistribution samt tillämpning och 

utveckling av tillhörande teknologier 
 Huvudområdets innehåll och avgränsning: Kunskap och praktiska 

färdigheter som rör energiteknik med fokus på energiomvandling och 

energidistribution 
 Klassning i nationell huvudområdesgrupp: Teknik och tillverkning, Teknik 

och teknisk industri, 522 Energi- och elektroteknik 

2. Aspekter för inrättande av huvudområde 
1) Redogörelse för ämnesmässig avgränsning. 

Huvudområdet inbegriper kunskap om hållbar energiteknik med fokus på 
energiomvandling och energidistribution samt tillämpning och utveckling av 
tillhörande teknologier. Huvudområdet avgränsas mot ämnen inriktade på 
energianvändning, särskilt med samhällsvetenskapliga, ekonomiska och 
beteendevetenskapliga perspektiv.  

 
2) Huvudområdets plats i universitetets samlade utbud av huvudområden och 

koppling till studenternas efterfrågan, samhällets behov och arbetsmarknad. 
Eventuella överlapp med andra huvudområden inom Lunds universitet måste 
adresseras.  

Vid LTH avgränsas huvudområdet mot Teknik/Technology. Huvudområdet ligger 
inte nära något huvudområde vid annan fakultet vid Lunds universitet 
https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen/huvudomraden 
 
Världens energikonsumtion ökar och energiförsörjningssystemen utvecklas för att 
hantera utnyttjandet av befintliga energiresurser på ett mer hållbart sätt, bland 
annat genom övergång till miljövänliga teknologier. Energiindustrin är omfattande 
och inbegriper flera av världens största företag. Planering som rör infrastruktur och 
tekniska lösningar inom området är betydande. Därmed förväntas studenters 
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efterfrågan på utbildning och arbetsmarknaden för examinerade med kompetens 
inom huvudområdet vara mycket god.  
 
Examen inom huvudområdet ger fördjupad kunskap och praktiska färdigheter som 
rör hållbar energiteknik med fokus mot energiomvandling och energidistribution 
och förbereder för arbete inom energibolag, myndigheter och konsultfirmor.  
 
3) Progression inom huvudområdet. 

Figuren illustrerar hur det sker en successiv fördjupning utifrån obligatoriska 
kurser som behandlar energiomvandling och energidistribution, mot valbara kurser 
och inriktningar som innebär en specialisering inom olika delar som fordon, 
beräkning, elkraftsystem och system för uppvärmning och kylning. Dessa 
inriktningar bildar basen för examensarbetet som är huvudområdets mest 
omfattande kurs och innebär att studenter får analysera, syntetisera och utvärdera 
kunskaperna från samtliga delar inom huvudområdet.  
 

 
 
Efter avslutade studier är studenterna behöriga till forskarutbildning inom 
forskarutbildningsämnen som knyter an till huvudområdet.  
 
4) Aktiv forskning och vetenskaplig verksamhet med relevans för huvudområdet. 

Aktiv forskning bedrivs inom de samverkande institutionerna. Forskningen 
fokuserar huvudsakligen på energiomvandling och energidistribution, och i lägre 
grad på energianvändning. Den tillämpade forskningen omfattar teknisk utrustning 
som kraftverk, bränsleceller, motorer, batterier och värmepumpar och grundar sig i 
grundläggande kunskapsområden som termodynamik och strömningsmekanik. 
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 Institutionen för energivetenskaper bedriver forskning inom 
förbränningsmotorer, energihushållning, kraftverksteknik, 
strömningsteknik och värmeöverföring. Forskningen inbegriper 
komponenter, processer och system.  

 Institutionen för arkitektur och byggd miljö bedriver forskning inom 
området hållbara och energieffektiva byggnader, särskilt aktiv och passiv 
användning av solenergi.  

 Institutionen för biomedicinsk teknik bedriver forskning inom 
elkraftsystem t.ex. vindkraft och elhybridmotorer.  

 Institutionen för teknik och samhälle (IMES) har en holistisk 
forskningsapproach på energi- och miljöfrågor med både tekniskt och 
ekonomiskt perspektiv samt perspektiv på policyfrågor. 

Målsättning för forskningen inom området är ofta förbättrad effektivitet i 
energianvändning, minskad miljöpåverkan och hållbar samhällsbyggnad. De 
flesta forskningsprojekt bedrivs med industriella partners.  

 
5) Lärarkompetens och resurser för kompetensutveckling. 

Det finns tillräcklig ämnesmässig lärarkompetens sett till den forskning som 
bedrivs inom de fyra institutionerna, både för undervisning och handledning av 
examensarbeten. Det finns ett stort antal forskarstudenter som fungerar som lärar- 
och laborationsassistenter. Det finns även en hög grad av internationell erfarenhet i 
lärargruppen.  
 
All lärarpersonal vid LTH har tillgång till pedagogisk fortbildning i egen eller 
universitetets regi. 
 
6) Stabilitet och långsiktighet för huvudområdet. 

Kurser och ämnesinnehåll inom huvudområdet fördelas på fyra institutioner vilket 
innebär att det går att hantera förändringar utan att det påverkar helheten, samt att 
ansvar och resursfrågor kan delas. Huvudområdet hållbar energiteknik förväntas ha 
stor relevans för överskådlig framtid med tanke på dess betydelse för både industri 
och samhällsbygge. 

 
7) Kontinuerlig uppföljning och utvärdering inom huvudområdet. 

Vid LTH bedrivs kvalitetsarbetet enligt Lunds universitets gemensamma riktlinjer. 
Utbildning inom civilingenjörsprogram och masterutbildningar utvärderas genom 
LTH:s system för programutvärdering. Kurser inom huvudområdet utvärderas 
genom LTH:s system för kursvärdering och kursutvärdering (CEQ). Det finns 
branschråd knutet till utbildning inom huvudområdet som stärker förnyelse 
gentemot industrins och samhällets behov. 
 
8) Studentinflytande. 

Vid LTH deltar studenter aktivt i planering, genomförande och utvärdering av 
Utbildning i enlighet med Lunds universitets riktlinjer.  
 
 
 



 
4(4) 
 

9) Internationalisering inom huvudområdets kurser. 

Internationella perspektiv ingår i utbildningen inom huvudområdet i enlighet Lunds 
universitets riktlinjer och utbildningen riktar sig till internationella studenter och 
förbereder för en internationell arbetsmarknad. 
 
10) Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv inom huvudområdets kurser. 

Perspektiv på mäns och kvinnors erfarenheter och förutsättningar, liksom 
erfarenheter och förutsättningar utifrån t.ex. ålder, kultur och etnicitet ingår i 
utbildningen i enlighet med Lunds universitets riktlinjer. I den undervisande 
personalen finns en snedfördelning med flest män, men med stor spridning på 
etnicitet. 
 
11) Perspektiv på hållbar utveckling. 

Huvudområdet uppfyller tydligt fakultetens vision och målsättningar om hållbara 
lösningar för klimat och miljö. Perspektiv på hållbar utveckling ingår i utbildning 
inom huvudområdet i enlighet med Lunds universitets riktlinjer. 
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John Jönsson 
Kval i te tssamordnare  

Beslut om att inrätta huvudområde i hållbar 
energiteknik 

Bakgrund 
I oktober 2019 fattade LTH:s styrelse beslut om att genomföra inrättandeprövning 
för Masterutbildning i hållbar energiteknik. Programmet har nu genomgått hela 
processen och Lunds universitets utbildningsnämnd förväntas fatta beslut om att 
inrätta programmet den 15 juni 2020. 

Programmet kommer att förbereda studenter för yrkesliv och möjlighet till studier 
på forskarnivå och kommer att ge fördjupad kunskap och praktisk kompetens inom 
hållbar energiteknik. Programmet leder fram till Teknologie masterexamen/Master 

of science (120 credits) och riktar sig till både svenska och internationella 
studenter. 

Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) anhåller i beslut från den 29 april 
2020 om att SLTH ska inrätta huvudområde för denna examen (bilaga 1). 

Huvudområde för Masterexamen i hållbar energiteknik 
Enligt Lunds universitets delegationsordning fattar fakultetsstyrelsen beslut om att 
inrätta huvudområde för examen. Huvudområdet är en definition av 
kunskapsområde och inriktning för generella examina. För kandidat-, magister- och 
masterexamen ska kurserna inom ett program innebära en succesiv fördjupning 
inom huvudområdet (Högskoleförordningen). Underlaget för huvudområdet 
Hållbar energiteknik har tagits fram enligt Lunds universitets riktlinjer och LTH:s 
Handledning för inrättande och avveckling av program och huvudområden vid 

LTH (Dnr U 2019/420) och finns sammanställt i bilaga 2.  

Huvudområdet inbegriper kunskap om hållbar energiteknik med fokus på 
energiomvandling och energidistribution samt tillämpning och utveckling av 
tillhörande teknologier. Vid LTH avgränsas huvudområdet mot Teknik. I övrigt 
finns inget närliggande huvudområde vid Lunds universitet.  

Den successiva fördjupningen sker genom progression i kurser som behandlar 
hållbar energiomvandling och energidistribution, mot valbara kurser och 
inriktningar som innebär en specialisering inom de olika delarna fordon, beräkning, 
elkraftsystem och system för uppvärmning och kylning samt i examensarbetet. Den 
tillämpade forskningen inom området vid LTH grundar sig i grundläggande 
kunskapsområden som termodynamik och strömningsmekanik. Målsättning för 
forskningen är ofta förbättrad effektivitet i energianvändning, minskad 
miljöpåverkan och hållbar samhällsbyggnad. 

2020-06-12 

LTH:s styrelse 

Dnr 2019/370 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

mailto:john.jonsson@lth.lu.se
http://www.lth.se/
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Förslag till beslut 
LTH:s styrelse beslutar att inrätta huvudområdet Hållbar energiteknik med engelsk 
benämning Sustainable Energy Engineering enligt den beskrivning och 
avgränsning som framgår av Beslutsunderlag för inrättande av huvudområde i 

hållbar energiteknik Dnr 2019/370 (bilaga 2). 

 

Bilagor 
1. Anhållan om inrättande av huvudområde i hållbar energiteknik (Dnr 

2019/370) 

2. Beslutsunderlag för inrättande av huvudområde i hållbar energiteknik 
(Dnr 2019/370) 



LTH:s vision 
för Science Village

Utkast 2020-06-07

Visionsgruppen:
Heiner Linke (sammankallande)

Carina Jarl (projektledare)
Maria Johansson (Arkitektur / Miljöpsykologi)

Sara Maad Sasane (Matematik)
Henrik Paldan (TLTH/studentrepresentant)

Fredrik Tufvesson (EIT)
Charlotta Turner (Kemi/Nfak)

Mathias Wallin (Hållfasthetslära)



Visionsgruppens process.



Vision: om 15 år …

• LTH har Nordens mest attraktiva campus och studentliv med de mest 
eftertraktade arkitekt-, design-, ingenjörs- och teknikutbildningarna.

• LTH är ett nav för samverkan mellan industri, akademi och de stora 
anläggningarna MAX IV, ESS och bildar en internationell och världsunik 
forsknings- och innovationsmiljö med global synlighet. 

• LTH har etablerat en betydande del av sin forsknings- och 
undervisningsverksamhet i Science Village och utvecklar den kontinuerligt och 
dynamiskt för att inkludera nya perspektiv och tillämpningar. 



När vi skriver om LTH:s befintliga campus vill vi inte 
säga ”gamla campus”. Vi behöver ett namn.  

Visionsgruppens förslag är Campus (det som ligger 
nära sjön Sjön).

Således diskuterar vi fyra LTH campus:
- Campus Campus
- Campus Helsingborg
- Campus Ljungbyhed
- Campus Science Village

d

Innan vi börjar: vi behöver ett nytt namn



Nystart och process

• Vi lägger lika mycket energi på en nytändning på våra befintliga campus som på 
nyetableringen av campus Science Village. 

• Nystarten är ett tillfälle att förnya eventuellt förlegade strukturer och för att skapa 
en organisation för framtiden. 

• Inför planeringsarbetet skapar vi trygghet och förtroende i hela organisationen, 
exempelvis genom ett omfattande värdegrundsarbete som inkluderar hela LTH 
och alla personalkategorier. Vilken kultur vill vi ha på våra campus? Vilka 
spelregler skall gälla?

• Tydliga och transparenta beslutsprocesser definieras nu. Vem har 
beslutsmandat? Hur involveras anställda och studenter i processen? Vilken 
tidsplan gäller? Vilka ekonomiska ramar gäller och vem arbetar för 
finansieringen? Vem bestämmer nya organisationsstrukturer?

• Fördelningsmodeller definieras innan byggstart.
• Vi utnyttjar LU:s alla kompetenser i planeringen och samarbetar med region, 

kommun och företag.



Forskningsverksamheter i Science Village: 
tre delar som etableras parallellt
(1) Flytt. Verksamheter som har tydlig nytta av fysisk närhet till ESS, MAX IV och/eller 
NanoLab Science Village flyttar. Viktigt med en kritisk massa från start, som inkluderar 
studieplatser, föreläsningssalar, mötesplatser och lunchlokaler.
(2) Utrymme för organisk framväxt.  Redan från start planeras för ytterligare, flexibla 
kontor och labblokaler för framtida tvärvetenskaplig verksamhet som dynamiskt 
definieras efterhand:

• Strategiska nyrekryteringar.
• Delade tjänster mellan LTH och ESS/MAX IV
• Nya tvärvetenskapliga miljöer, t.ex. seedade genom LINXS verksamhet (Pufendorf 2.0).
• Nya miljöer för tillämpad forskning, t.ex. ett LU centrum för Food Science.
• En satsning på varaktiga teknikmiljöer för forskning och utveckling kopplade till ESS och 

MAX IV, t.ex. inom acceleratorteknik eller bildanalys.

(3) Samverkan. Andra universitet och internationella institut som EMBL etablerar sig i 
Science Village på ett sätt som är optimalt för samverkan med LTH.



Undervisning
• LTH har en välgenomtänkt och samnyttjad GU verksamhet som äger rum på samtliga 

campus.
• Vi tar tillfället i akt och skapar en ny undervisningsorganisation för framtiden.
• Vi skapar bredare ingångar med friare kursval under de första 1-3 åren. 
• Relevant undervisning på alla nivåer sker i nära samverkan med forskningen på 

Campus Campus och på Campus Science Village. 
• Det är av stort värde att skapa god sammanhållning mellan studenterna framförallt 

under de första 1-3 åren. Campus Campus spelar en nyckelroll som ett nav för 
studentlivet under den första tiden. 

• De stora forskningsanläggningarna utnyttjas maximalt för att gagna utbildningen. 
Veckokurser, helgkurser och laborationsutbildningar i Science Village attraherar 
studenter från hela LU samt från företag och samhälle.

• Genom en översyn av programstrukturen minimeras resande och det säkerställs tid för 
återhämtning mellan lektioner. 

• Studievägledningen finns nära studenterna.



För samtliga campus gemensamt gäller:

• Varje campus har tydligt identifierade styrkeområden.

LTH:s campus
•  är fyllda med liv både under och efter arbetstid och känns trygga dygnet runt.
• har tillåtande regler och ”ägs” av studenterna som får sätta sin tydliga prägel vilken 

blir en attraktion för alla besökare
• skapar möten mellan lärare, studenter, forskare, entreprenörer, och industri. 
• är utåtriktade och inbjudande, gör forskning och samverkan synliga.
• är hållbara, uppkopplade och moderna.
• erbjuder multifunktionella lokaler (undervisning, konferens, outreach, 

studentverksamhet kvällstid, …), lunchlokaler, och lättillgängliga 24/7 studieplatser.
• har gröna miljöer som ger möjlighet för återhämtning.



Campus Science Village

• Är en världsunik destination tillsammans med andra delar av SV. 

• En LU profilbyggnad i Science Village blir ett nytt ansikte för hela universitet. 

• Vi blandar:  forskarutbildning, entreprenörer, grundutbildning, lärare, forskare, olika 
discipliner, industri och gästforskare. En utgångspunkt kan vara konceptet för The 
Spark i Medicon Village, men med ett annat fokus än livsvetenskap.

• LTH:s etablering i SV ger möjlighet för fler delar av LTH att ta fördel av de stora 
anläggningarna och öppnar för nya frågeställningar. Campus Science Village är en 
instegsmiljö för såväl industri som för LU:s egna forskare från alla fakulteter.

• Erbjuder attraktiva miljöer för fysiskt aktiva mötesformer, rekreation och motion.  



Campus Campus

• En ny profilbyggnad mellan Kårhus och IKDC skapar ett tydligt centrum med ingång 
från spårvägen. Ett ställe man visar upp för gäster. 

• Med utgångspunkt från detta centrum fylls campus med liv dygnet runt:
• Caféer och lunchställen där studenter, forskare och entreprenörer blandas
• 24/7 studiemiljöer, lokaler för sittningar och för lunchföreläsningar
• Utställningslokaler för LTH:s senaste teknik och design
• Maker space och verkstäder; företag i närkontakt med studenter

• Nya, centrala laborationslokaler som delas mellan flera institutioner och fakulteter. 

• Vi visar upp vår forskning och synliggör forskningens  ”vardagsliv”. Ett exempel är 
skärmar på många ställen. Ett annat är nytt centrum för livsmedelsforskning 
tillsammans med industri som innehåller inbjudande lokaler för provsmakning, och 
försäljning av livsmedelsprodukter.

• Vi bibehåller den gröna parkkänslan och skapar utemiljöer för avkoppling.



Campus Helsingborg, Ljungbyhed

Utanför uppdraget



Administration

• Institutionsstrukturen ses över och utformas för att bäst stödja 
verksamheten och LTH:s strategiska mål. Vi passar på att förenkla och 
förnya eventuellt förlegade konstruktioner.

• När utbildnings- och administrationsstrukturer ses över för att bäst stödja 
LTH:s strategiska mål skapas samtidigt smidigare samverkan med 
naturvetenskapliga fakulteten.

• Stödfunktioner finns nära verksamheten, har kritisk massa och nätverkar
med varandra.

• LTH:s ledning överväger att flytta delar av de centrala funktionerna till 
Campus Science Village.



Finansiering

LTH:s målmedvetna satsning leder till att andra partners engagerar sig:

• Nationella och internationella storföretag är partners i LTH:s forsknings-
och utbildningsverksamhet och investerar långsiktigt i infrastruktur och i 
olika centra för tillämpad forskning.

• Forskningsstiftelser bidrar med infrastruktur för grundforskning.
• Närings- och utbildningsdepartement stöttar LTH som en nyckelpartner 

för att maximera samhällsnyttan av MAX IV och ESS.
• Kostnader sänks genom bättre utnyttjande av lokaler, samlokalisering, 

avyttring av oanvända lokaler, samt genom att undvika kostsamma 
renoveringar.

• LU investerar en del av myndighetskapitalet.



Råd och driv

• En exekutivgrupp för planeringen består utav etablerade men relativt unga 
forskare och lärare (och studeranderepresentanter)  som kommer att ha 
många aktiva år i SV.

• Studenter har betydande inflytande över utformningen av alla campus. 
Studenterna får sätta sin prägel och får ”’äga” campus.

• Referensgrupper tillsätts, med representation från företag, nationella 
organisationer, myndigheter, region och kommun.

• En internationell rådgivande grupp tillsätts med medlemmar från 
universitet som har framgångsrikt genomfört förnyelsearbete och byggt 
samverkan med stora forskningsanläggningar
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