Master i Logistics and
supply chain management
Carin Andersson, Ordförande UNE

Bakgrund
• Uppdrag att inkomma med
förslag på internationella
masterprogram i Teknik
• UNE lämnade in förslagen:
– Computational mechanics
– Logistics and supply chain
management

Undersökning av ämnets industriella
relevans (Stanford University)
How important is SCM
for your business?

Has the importance
of SCM increased?

Letter of Support

Tidsplan för valideringsarbetet
2014-05-16
LTH styrelsemöte

Intern
arbetsgrupp
tillsatt

Valideringsarbetet
inleds

Jan.
2014

Feb.

Möte med
Kvalitet &
utvärdering, LU
Extern
bedömargrupp
tillsatt

Mars

Arbetsrapport
Lämnas till
bedömargrupp

April

2014-05-08
Bedömargruppens
rapport till Styrelsen

2014-05-07
Bedömargrupp
På platsbesök

Maj

Juni

Arbetsgruppen
• Andreas Norrman
– Professor vid avdelningen för Teknisk logistik

• Eva Berg
– Universitetsadjunkt vid avdelningen för Teknisk
logistik

• Helen von Wachenfelt,
– koordinator vid Internationella avdelningen

• Bert Sjögren
– programplanerare vid Studentservice

Extern bedömargrupp
• Jan Ola Strandhagen
– Professor i produktions- och kvalitetsteknik vid NTNU
Trondheim
• Uni Martinsen
– doktorand i logistik vid Linköpings Universitet (har
disputerat efter att accepterat uppdraget)
• Stefan Holmberg
– Teknisk doktor i Teknisk logistik vid Lunds tekniska
högskola 2000, nu globalt ansvarig för IKEA:s ”tactical
planning process for replenishment of Warehouses and
Stores”

Föreslagen programstruktur

Föreslagen programstruktur

Huvudleverantör:
Inst. för Teknisk ekonomi och logistik
Resurs

Titel

Hemvist

Andreas Norrmann

Professor

Teknisk Logistik

Jan Olhager

Professor

Teknisk Logistik

Marianne Jahre

Professor

Teknisk Logistik

Dag Näslund

Docent

Teknisk Logistik

Kostas Selviaridis

Lektor

Teknisk Logistik

Joakim Kembro

Doktorand

Teknisk Logistik

Johan Marklund

Professor

Produktionsekonomi

Peter Berling

Lektor

Produktionsekonomi

Fredrik Olsson

Lektor

Produktionsekonomi

Fredrik Ödegaard

Lektor

Produktionsekonomi

Daniel Hellström

Docent

Förpackningslogistik

Henrik Pålsson

Lektor

Förpackningslogistik

Annika Olsson

Professor

Förpackningslogistik

Syfte med programmet
• Offering in-depth knowledge and specialized expertise in
Logistics and Supply Chain Management principles.
• Providing a holistic framework for by combining
qualitative and quantitative approaches and tools.
• Establishing high relevance to supply chain management
practice supporting a role as future change agent.
• Develop subject-specific skills e.g. technologies, software
applications and specific decision making techniques.
• Providing a framework in order for students to develop
transferable professional and research skills.

Omvärld
• SCM på Chalmers has ca 65 studenter varav ca 30
är internationella.
• Söktrycket inför 2014 är 1012 studenter där 361 av
dem har SCM på Chalmers som förstaval
– Dessa studenter kommer från Sverige (23%),
Pakistan (17%), Iran (14%), Indien (8%), Kina
(8%), Turkiet (7%) och övriga världen (24%).
• Finns drygt 100 internationella SCM-utbildningar på
avancerad nivå, men flera av dem är på ett år.

Rektorsrapport SLTH
2014-03-14

Anders Axelsson
Rektor LTH

Rektors rapport – 14 mars 2014

Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser
och vad som arbetats med internt. Rektor har ju styrelsens förtroende att arbeta
med många frågor som delegerats av styrelsen. Utöver detta inkluderas också en
del information som kan utgöra underlag för viktiga strategiska
ställningstaganden.

1. LTH allmänt (priser och utmärkelser)


Professor Anne L´Huillier får ERC Grant för tredje gången.
Professor Anne L´Huillier är Lunds och Sveriges mest framgångsrika
forskare om man ser till antalet ERC-grants, de mycket prestigefulla
anslag hon fått av Europeiska forskningsrådet, ERC. Nu för tredje gången!
I år får Anne L´Huillier ett så kallat Proof of Concept Grant. Anslaget har
Anne L'Huillier fått för ett projekt där hon och hennes forskargrupp ska
visa på potentialen för nya tekniker när det gäller att mäta ultrakorta
laserpulsers elektriska fält. Anne L'Huilliers forskargrupp uppfann
tekniken tillsammans med forskare från Portos universitet vid den första
ERC Advanced Grant-finansieringen.



Professor Lars Montelius, Fasta tillståndets fysik, fick den 30
november 2013 mottaga hedersdoktorstiteln vid Tartu universitet för
sina framstående forskningsinsatser inom nanoteknologi och för sina
forskningssamarbeten med forskare vid Tartu universitet



Young Researcher Award of the Erlangen Graduate School in
Advanced Optical Technology (SAOT)
Prof. Edouard Berrocal, Assistant Professor, COMBUSTION
PHYSICS - will receive the SAOT Young Researcher Award 2014.
The Young Researcher Award in Optical Technologies is awarded
annually to an outstanding young scientist with a proven record in optics,
photonics and optical technologies. The award is connected with a prize
money of 100,000 EURO to be spend in a elose collaboration with SAOT

Postadress Box 118 Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir INT-46-46-222 3423, växel INT-46-46-222 00 00 Telefax INT-46-46-222 4531
E-post anders.axelsson@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se
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scientists. SAOT was established in November 2006 within the
"Excellence Initiative by the German Federal and State Governments to
Promote Science and Research at German Universities.


Linda Krondahl, alumn från LTH (examen 2000), tilldelades
utmärkelsen "Årets uppfinnarkvinna" samt stipendiesumman 25 000
kronor, utdelat på Tekniska museet den 3 december. Linda Krondahl såg
behovet i tillväxtländer att enkelt få ljus och kunna ladda elektronisk
apparatur. Idag är "HiLight" en sådan fiffig och för brukaren extremt enkel
"allt i ett"-produkt verklighet, med lansering finansierad av Tillväxtverket,
Sida och Linda Krondahl själv. Det finns nu ett par tusen av denna både
kommersiella och miljötekniska produkt i flera afrikanska stater, och ett
tusental i nordöstra Indien. Världsnaturfonden, WWF, utsåg 2012 denna
småskaliga energilösning och klimatinnovation till en året "Climate
solvers", och uppskattar antalet potentiella kunder i tillväxtländerna till
125 miljoner.



Jonas Dahlberg, alumn från Arkitektskolan på LTH, skall utforma
monumentet som ska hedra offren på Utøya
Det blir den svenske konstnären Jonas Dahlberg som får utforma
monumentet som ska hedra offren på Utøya. En enhällig jury valde hans
förslag som innebär att ett snitt görs i naturen på fastlandet. Namnen på de
döda skrivs in i den vägg som bildas. Jonas Dahlberg är född 1970 i
Uddevalla och arbetar och bor i Stockholm. Han har en arkitektutbildning
från Lunds tekniska högskola och studerade därefter på Konstakademin i
Malmö 1995- 2000.



Rickard Öste, adj prof vid Livsmedelsteknik, var en av nio forskare
som fick priser från Kungliga fysiografiska sällskapet
Nio forskare har fått medalj och priser för insatser i botanik, zoologi,
geologi, naturvetenskap och matematik. Det var Kungliga fysiografiska
sällskapet i Lund som delade ut priserna.
VD Rickard Öste, Aventure AB, fick utmärkelsen för sin utveckling
av havremjölk,
Prissumman uppgick sammantaget för de nio forskarna sammanlagt till
3.700.000 kronor. Kungliga fysiografiska sällskapet är en av Sveriges
äldsta akademier. Årshögtiden då prisutdelningen skedde var den 241:a i
ordningen sedan starten 1772.



Venture Cup – regionfinaler. Sveriges bästa affärsidéer är utsedda
12 december korades samtliga vinnare i Venture Cups regionfinaler.
Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dem som vill utveckla sin
affärsidé och starta företag och delar årligen ut 1,8 miljoner svenska
kronor till nytänkande affärsidéer.
Höstens regionfinal gick av stapeln samtidigt i Venture Cups fyra regioner
Nord, Syd, Öst och Väst. I varje region delades priser ut för bästa affärsidé
inom kategorierna Miljö & Energi, Människa & Samhälle, Life Science &
Teknik samt Webb, Mjukvara & Media. Sammanlagt har 16
kategorivinnare korats nationellt, av dessa 16 vinnare har fyra stycken
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affärsidéer blivit utsedda till regionala totalvinnare. Varje kategorivinnare
belönades med 25 000 kronor och utöver det fick totalvinnarna ytterligare
100 000 kronor. Pengarna ska hjälpa entreprenörerna att fortsätta utveckla
de vinnande affärsidéerna. Nu har alla vinnare chansen att gå vidare till
Sverigefinalen som går av stapeln i juni 2014.
Vinnare i region Syd
Kategori Miljö & Energi: Cyclicor
Kristofer Cook och Sang-Hyun Pyo, LTH/Lund
Cyclicor is a green-chemistry company focused on the development and
commercialisation of safer and more sustainable polymers. The company
has developed a new chemical synthesis pathway for the production of
polycarbonate plastics without bisphenols and polyurethanes without
isocyanates. Cyclicor will license and bring to market polymer products in
an industry that is today worth over 40 billion Euros globally.

2. Besök och möten



























Styrelsemöte CECOST
Styrelsemöte NORDTEK
Styrelsemöte Svenskt hybridcentrum (Stockholm)
Styrelsemöte Livsmedelsakademin (Malmmö)
Styrelesemöte IMIT (Stockholm)
Workshop för programledningarna
Styrelsemöte Mobile Heights
Styrgruppsmöte Vattenhallen
Möte angående Daen´s conference (Bryssel)
Workshop för forskningsportaler (vicerektor samverkan)
Styrgruppsmöte Vattenhallen
Möte angående MAPCI (mobilkommunikationsforskning)
Deltagande Öresund Executive (CSR-sammankomst)
Planerings- och infomöte med rektor Campus Helsingborg
Möte angående LU:s jubileumsgrupp (LU 350 år)
Stabsgruppens sårliga strategimöte
Planeringslunch med Överphös angående introduktion av nyantagna
Deltagande i möte med SSF:s nye GD Lars Hultman
Intervju angående RISE och dess betydelse för universitet och högskolor
Möte med Lantmäteriverkets GD Björn Kjellsson
Deltagande i LU:s lansering av donationskampanj i samband med 350årsjubileum.
Möte med förvaltningschef angående hantering av lokalfrågor inom LTH
och LU.
Styrgruppsmöte MVA:s drug delivery grupp
Styrelsemöte Sustainable Business Hub
Invigning av renoverat motorlabb
Partsmöte kompetenscentrum för kollektivtrafikforskning K2
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Intervju i samband med Deltagande i ledarskapsutbildning Akka V
Möte med företrädare för mentorprogrammet inom life science
LTH bjuder anställda och alumner på Jesperspex
Möte med företrädare för Malmö högskola angående drug delivery-projekt
Kvalitets- och utbildningsdialog med LU:s ledning
Styrelsemöte NORDTEK
Möte med Ingenjörer utan gränser
Möte med Sony angående Collaborative Patent Mining
Lunch för Percy Barnevik vid hans seminarium i Lund (Per W)
Besök på Nanyang Technological University (president Bertil Andersson)
i Singapore
Möte Board of Directors i CESAER i Berlin
Invigning av HUR Centrum för Handelsforskning
Möte med Ny Tekniks chefredaktör
Näringslivsråd
Styrelsemöte Antidiabetic Food Centre
Deltagande i ledningsorgan för LU
LUs forskningsnämnd (en gång per månad; Rektor LTH deltar)
LUs utbildningsnämnd (en gång per månad; Prorektor LTH deltar)
Rektors ledningsråd (var fjortonde dag; Rektor LTH deltar)
Förvaltningschefens UFLG för kanslichefer (var fjortonde dag)
Deltagande i ledningsorgan för LTH
Stabsgrupp (varje vecka)
Presidium (varje vecka)
Prefektråd (var fjortonde dag)
Utbildningsberedning (en gång per månad, prorektor)
Forskningsberedning (en gång per månad, rektor)
Infrastrukturberedning (varannan månad)
Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete
(en gång per månad, prorektor)

3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal


Information om pågående valprocesser
Ett Universitetskollegium är utsett inom Lunds universitet för att fullgöra
uppgiften som valberedning/samrådsgrupp vid processen att utse rektor,
prorektor för Lunds universitet och genom val utse lärarrepresentanter i
universitetsstyrelsen. Ledamöterna utsågs genom val 2012. Mandat
perioden för kollegiets ledamöter är tre år, 2012-03-31 – 2015-02-28.
Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till
universitetskollegiet är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning
omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller
har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning.
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i
enlighet med 1 kap. 4 § HF.
(se http://www.lth.se/anstalld/valfraagor/)
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Ordförande för LTH:s valberedning är Jörgen Nilsson, LTH:s kansli


Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet, som initierades av SLTH vid styrelsemöte 14 december 2012,
utgör basen för de åtgärder som har vidtagits. Arbetet rapporteras kontinuerligt till
SLTH..
Vid SLTH 11 oktober diskuterades åtgärdsprogrammet länge och intensivt med
utgångspunkte från PM: Strategisk utbildningsplanering (Per Warfvinge). Vid SLTH
13 dec 2013 togs beslut om fördelning av medel till institutionerna samt ett villkorat
beslut om totalbudget. Denna kompletterades med ett sparkrav och totalbudgeten
skulle MBL-förhandlas inför slutligt beslut 14 mars 2014.
– Livsmedelsteknisk utbildning
Beslut har tagits att utbildningen inte heller startas 2014 utan tidigast
2015. Vårt arbete med Folkuniversitetet angående en
yrkeshögskoleutbildning har varit lyckosam:
YH-utbildning läke- och livsmedelsteknik
Ansökan av utbildningen till läke- och livsmedelstekniker till YHmyndigheten har godkänts. Folkuniversitetet är anordnare och bl a Inst för
livsmedelsteknik är utförare.
– Tekniskt basår
Beslut har tagits att starta tekniskt basår 2014 i något mindre omfattning
än tidigare (32 studenter). För att försäkra tillgången på
högskoleingenjörer kommer det tekniska basåret vara av största vikt
speciellt när det sker en demografisk minskning av antalet sökande.
Lunds universitet (prorektor Eva Wiberg) diskuterar inom Lärosäten Syd
hur man kan påverka kommuner och Kommunförbundet att ta det fulla
ansvaret för tekniskt basår. LTH har vid möten med riksdagsledamöter
också framfört detta.

– Masterprogram
Efter beredning i nämnder och utbildningsberedning beslutades att inte göra någon
förändring från förra året när det gäller Masterprogram. Till Masterprogrammen i
fotonik och nanovetenskap vid LTH sker alltså inte heller i år något intag. Intresserade
studenter kommer att hänvisas till Master i fysik vid N-fak. Några nya Masterprogram
startas inte 2014.
Planering för framtida Masterprogram
Förutsättningen för att starta nya Masterprogram är att det finns ett utrymme inom
uppdraget från Lunds universitet som tillåter detta. Utrymmet kan skapas antingen
genom nedskärningar av andra program inom LTH eller genom omprioritering inom
Lund universitet. Till detta kommer att Lunds universitet äskar 2000 nya
utbildningsplatser inför nästa budgetår.
Utbildningsnämnderna har haft ett uppdrag att föreslå nya Masterprogram som kan
förnya utbildningen och stärka viktiga forskningsområden ytterligare.
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Nya masterutbildningar föreslagna för läsåret 2015/2016
-Distributed Systems and Networks
- Software Engineering
- Applied Mathematics
- Applications of Synchrotron and Neutron Methods in Materials and Life
Sciences
- Biorefineries and Biofuels
- Pharmaceuticals development
- Civil Engineering
- Geografisk informationsteknik/ Geomatik
- Nordic Railway Technology
- Computational mechanics
- Combustion engine engineering
- Logistics and supply chain management
Nya masterutbildningar föreslagna för läsåret 2016/2017
- Climate and Hydrology
- Traffic Safety
- Power and energy
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns manga mycket bra
förslag till internationella Masterprogram. Detta visar på att det finns en
stor potential för förnyelse.
Inrättande av nya program beslutas av styrelsen efter att beredningsarbetet
genom en validering av det föreslagna programmet beslutats av rektor
LTH.
Utbildningsberedningen har efter beredning rekommenderat att
Rektor LTH beslutar att följande program förbereds genom
validering:
Förändringar i utbud av masterprogram läsåret 2015/2016
1. Rekommendation till beslut att det föreslagna programmet Logistics and
Supply Chain Management valideras för inrättande läsåret 2015/2016
2. Rekommendation till beslut att inkludera programmet Disaster Risk
management and Climate Change Adaptation som redan validerats under
2012.
Förändringar i masterutbud läsåret 2016/2017
3. Rekommendation att ge i uppdrag till utbildningsnämnderna att fortsätta
det förberedande valideringsarbetet genom att genomföra marknadsstudier
för existerande och föreslagna masterutbildningar.
– Minskning av antalet kurser inom utbildningsprogrammen
Varje utbildningsnämnd har inventerat sina kursprogram för att minska
omfånget av dessa utifrån ett uppdrag från Rektor LTH. Varje
utbildningsnämnd har förelagt nedläggning av cirka 60 kurser.
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– Verka för att sprida information om den problematiska finansieringen
av svensk högskoleutbildning och i synnerhet LTH:s
utbildningsekonomi.
SLTH menar att man måste fortsätta att arbeta på att påverka både
inkomstsidan (departement och LU) samt utgiftssidan (antal kurser, antal
utbildningsprogram).
LTH arbetar på många fronter genom att förse viktiga opinionsbildare med
information:
– Vattenhallen
Färs och Frostas sparbankstiftelse har gjort en donation för att förstärka
Vattenhallens verksamhet. Önskemålet från stiftelsen att deras donation
skall utgöra en grundplåt till utbyggnad av verksamheten. Detta kräver
dock en större medfinansiering av annan donator eller av Lunds
universitet.
LU överväger att ta över huvudmannaskapet för Vattenhallen på samma
sätt som för Botaniska trädgården, Historiska museet, Skissernas museum
inom ramen för LUKOM (LU:s kultur- och museiverksamhet). LU
finansierar just nu en projektering av en utbyggnad av Vattenhallen med
anledning av donationen. Denna projektering förväntas vara klar marsapril 2014 kommer att utgöra underlag för LU:s beslut
- Periodisering av antagning till Technology Management ht 2014
beslutades av Rektor LTH 11 november.
I likhet med vid tidigare periodiseringar av tekniskt basår och
livsmedelteknisk högskoleutbildning har det framförts kritik mot besluten.
Vi försöker ge motiveringar och förklara hela problembilden. Vi har
skickat ett samlat svarsbrev till alla som hört av sig. Likaså har vi
kommunicerat besluten i bloggar och vid möten.
Planerung av den framtida utbildningen görs tillsammans med
Ekonomihögskolan, som just nu förbereder ett gemensamt möte mellan
LTH:s och EHL:s ledningar.
4. Infrastruktur


Krafttag kan nu lösa studentbostadsbristen i Lund (pressrelease LU)
Som ett led i att förverkliga den nya campusplanen för Lunds universitet
och minska bostadsbristen för studenter, går Akademiska Hus, Lunds
universitet och Lunds kommun nu samman i en gemensam satsning som
ska resultera i att 1000 nya studentbostäder står klara under 2017. Mark
för detta kommer att upplåtas och målet är att helt bygga bort
studentbostadsbristen i Lund till 2020



TLTH utreder bostadsbygge (ur Lundagård)
Snart kan AF Bostäder få konkurrens med bostadsbyggandet.
Teknologkåren utreder just nu om de kan bygga studentbostäder på egen
hand. I förslaget till nybyggen på campus finns flera områden i nära
anslutning till Lunds tekniska högskola. Just nu utreder Teknologkåren

8

ifall de själva kan genomdriva ett bostadsbygge. – Vi fick i uppdrag av
fullmäktige att titta ifall vi har möjlighet att genomdriva ett sådant projekt.
Det är väldigt förutsättningslöst, säger Björn Hansson, ordförande för
Teknologkåren. – Jag sitter med själv i utredningsgruppen och i mars eller
april kommer vi presentera vad vi kommit fram till. Sen får fullmäktige
besluta om det senare i vår, säger han.


Studentbostäder vid LTH
8 jan 2014 togs första spadtaget till Helsingkrona nations nya hus med
studentbostäder. Huset kommer att ligga på Tornavägen 3 och ha plats för
140 hyresgäster. Inflyttning i huset beräknas till höstterminen 2015 och
projektbudgeten ligger på 110 miljoner kronor.



Miljödiplomerring
Den 13 februari var det dags igen för diplomutdelning, denna gång till
avdelningen Trafik och väg i V-huset. Avdelningen Trafik och väg har
tydligt hållbarhetsfokus i mycket av sin utbildning och forskning, och har
valt att sätta upp mål för att öka användandet av e-möten som ett
komplement till en ambitiös mötes- och resepolicy, samt se om de kan
minska sin pappersförbrukning.



E-huset miljödiplomeras
E-huset på LTH var först på universitetet med att miljödiplomeras för elva
år sedan. Nu är man först med att diplomeras för andra gången och detta
uppmärksammades av prorektor Eva Wiberg som i januari delade ut
diplom till husstyrelsen och verksamheterna i huset.

5. Grundutbildning


Fjorton tidigare Astra Zeneca-forskare tar apotekarexamen vid
Lunds universitet i december 2013.
Det var i mars 2010 som de anställda på AstraZeneca fick beskedet att
forskningsanläggningen i Lund skulle stängas. Nu är det dags för fjorton
av dem att examineras till apotekare med fokus klinisk farmaci. Intresset
för de nya apotekarna är stort och flera har redan fått nya jobb.



Samarbetet med studenterna och teknologkåren TLTH har
tydliggjorts i ett antal policydokument:
Överenskommelse om samverkan mellan Lunds Tekniska Högskola, LTH,
och Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH, 2014.
Likabehandlingsplan för studenter 2014
Policy för mottagning av nyantagna studenter vid Lunds tekniska högskola
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Ett antal utvecklingsprojekt har initierats av LTH:s ledning:
-En arbetsgrupp har som uppdrag att analysera om och hur
kandidatarbeten kan stärka LTH:s civilingenjörsutbildningar.
-En arbetsgrupp ser över hur framtida utbildningar riktade framförallt mot
industrin kan utformas och samordnas.
-En arbetsgrupp ser över förtutsättningar för fördelningsmodellen för
grundutbildningsmedel.



Teknologkårens IF LTH uppflyttad till div 6
Teknologkårens IF LTH nådde kvalplats till division 6 ifjor men lyckades
inte ta sig vidare efter förlust mot Ljungbyheds IF med totalt 6-1.
Nu får laget glädjande nyheter och en plats i division 6 mellersta. Detta
efter att Trollenäs IF flyttats upp till division 5 efter att Håkanstorp dragit
sig ur seriespel.
Jimmy Björk tar över som tränare för
Teknologkåren, som i år även kommer att starta ett b-lag.



Tekniklärarutbildning
Bara sju procent av dagens tekniklärare har tillräcklig utbildning i ämnet.
På KTH finns för närvarande fyra blivande tekniklärare. Det är KTH:s
minsta program.
De blir behöriga lärare i tre ämnen: teknik, matematik och antingen fysik,
kemi eller engelska. Samt kan kalla sig teknologie kandidat. Sen behöver
man samma behörighet för att bli tekniklärare som civilingenjör.



Arbete med strategi för utvecklingen av utbildningen i skenet av
utvärderingen, utbildningsekonomi och förnyelse och
kvalitetsutveckling.
Analysarbete
Workshop med utbildningsprogrammen
Konsekvensanalys
Handlingsplan
Reservation av medel för kvalitetsutveckling
Utrymme för nya Masterprogram
Utbildningsutbud
Samtliga punkter bearbetas inom organisationen.
Uppföljningsmöte arrangeras av de tekniska högskolorna för att jämföra
hur de olika lärosätena förhåller sig till UK-ämbetets värdering av
utbildningarna.

6. Forskning/FoU – Forskningsinitiativ
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Horizon 2020
Den 1 januari startade EU:s nya forsknings- och innovationsprogram
Horisont 2020. Programmet som är världens största satsning på forskning
och innovation har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden
2014-2020.



Regeringsbeslut
Regeringen har gett ett uppdrag till en utredning att se över hur anslag till
forskning och forskarutbildning fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.



Internationella toppforskare finansierade av VR (brev från VR till
LU)
Utlysningen om bidrag för internationell rekrytering av framstående
forskare öppnade den 21 maj i år. Under de cirka 6 månader som gått
sedan dess har 16 ansökningar inkommit, vilket är mycket glädjande. Med
hjälp av de medel för internationell rekrytering som Vetenskapsrådet
erhöll i senaste forskningspropositionen går det uppenbarligen att attrahera
internationella toppforskare till Sverige.
Vi hoppas kunna fatta beslut gällande majoriteten av de inkomna
ansökningarna innan årets slut och utlysningen kommer att fortsätta att
vara öppen för att ta emot nya ansökningar fram till den 31 december
2013. Från den 1 januari 2014 kommer dock utlysningen att vara stängd i
cirka 1 månad. V i vill se över budgetläget samt se över villkor och
granskningsprocess. Utlysningen kommer dock att öppna igen i februari
2014 och jag uppmuntrar er att fortsätta arbetet med att söka efter högt
meriterade forskare, som är intresserade av en anställning på ett svenskt
universitet med de förmånliga villkor som denna utlysning innebär.



28 miljoner till två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården
Två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården får stöd med
sammanlagt 28 miljoner kronor genom VINNOVAs program
Utmaningsdriven innovation. Det ena projektet, Mina vårdflöden, är ett
koncept kring e-hälsa som bland annat gör det möjligt för patienterna att
följa den egna vården. Det andra projektet handlar om att utveckla IT-stöd
för avancerad cancervård i hemmet. Framtidens hälsa och sjukvård är en
av de fyra samhällsutmaningar som VINNOVA identifierat där Sverige
har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar.
itACiH – IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet
Projektet ska utveckla IT-stöd för avancerad sjukvård, framförallt för
cancervård i hemmet. För att upprätthålla patientsäkerhet, trygghet för
patient och effektivitet i verksamheten ska projektet utveckla nya former
för mobil kommunikation - mellan patienter, sköterskor och läkare, mellan apparater i hemmet och avdelningen - och mellan sjukhus och
kommun.
Total budget: 33,5 miljoner kronor, varav VINNOVA bidrar med 13,4
miljoner. Projektledare: Boris Magnusson, Lunds universitet,
boris.magnusson@cs.lth.se
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Skånsk vattenteknik får medel från Tillväxtverket
Skånska innovationer kopplade till vattenteknik kan i år få en rejäl skjuts
framåt. Detta sedan Tillväxtverket beslutat stötta innovationsacceleratorn
Win vid Ideon i Lund med 1,7 miljoner kronor i projektpengar. - För oss
handlar det om nästan en fördubbling av de ekonomiska resurserna. Det
innebär att vi både kan stötta fler innovatörer och att vi får bättre
möjligheter att hjälpa dem vi arbetar med längre ut mot marknaden, säger
Maria Sätherström Lantz, kommunikationschef hos Win. Win startades för
två år sedan på initiativ av ett antal kommersiella aktörer inom
vattenbranschen i främst Sydsverige. Ambitionen är att skapa ett nationellt
center för innovationsutveckling inom vattenområdet.



Forskarskola ESS MaxIV
Vi försöker etablera olika typer av samarbeten mellan natfak, medfak och
LTH när det gäller ESS och MaxIV. Vi har beslutat att samfinansiera en
forskarskola inom dessa områden.



LifeScience-satsningar: LiL, FLÄK och MoreLife
Det finns ett antal projekt där medfak, natfak och LTH deltar i olika
utsträckning. LTH:s bidrag sker i första hand genom in kind som
medfinansiering till enskilda forskares forskningsanslag.



120 miljoner till tillämpad matematik
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, beslöt vid sitt styrelsemöte den 3
februari att tilldela sex stycken rambidrag på mellan 17 och 21 miljoner
kronor vardera inom forskningsprogrammet Tillämpad matematik.
Programmet ingår i en gemensam satsning på närmare en halv miljard för
att stärka svensk matematikforskning som SSF gör tillsammans med
Kungl. Vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och
Vetenskapsrådet. 64 ansökningar kom in, 8 eller 12,5 procent hade
kvinnlig huvudsökande. Sex projekt beviljades medel, vilket innebär att
beviljandegraden är 9,4 procent, (16,7 procent för kvinnor).
Följande projekt och huvudsökande från LTH beviljades bidrag, vilka
delas ut under kommande femårsperiod:
Mats Gustafsson, Lunds tekniska högskola, får 17 miljoner för projektet
"Komplex analys och konvex optimering för elektromagnetisk design"



250 milj till elektronikforskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, ger åtta forskargrupper inom
elektronikområdet bidrag på mellan 27 och 32 miljoner kronor. Pengarna
ska räcka i fem år.
Totalt fick SSF in 39 ansökningar varav åtta beviljades pengar. Det är
optiska datakablar med fibrer med multipla kärnor som kommer att
minska energin per överförd bit, högfrekvent kommunikation som blir tio
gånger snabbare än idag, lysande tapeter med ljusemitterande
elektrokemiska celler som kan tillverkas billigt på rulle i en kontinuerlig
process. Ett annat rambidrag utvecklar nästa generations halvledare med
nanaotrådstransistorer som kraftigt ökar packningstätheten i stackade chip,
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ett annat projekt handlar om en tillverkningsstrategi för tredimensionella
elektroniksystem baserade på galliumnitridsubstrat och användning av
kolnanomaterial som kan bli en viktig pusselbit i framtida
elektroniksystem.
Ett av dessa gick till
Lars-Erik Wernersson, Lunds tekniska högskola, III-V nanotrådar för
post-CMOS tillämpningar, 32 milj


Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet får 29 miljoner kronor till
ett nytt EU-projekt.
Pengarna ska gå till tolv nya doktorandtjänster, inom Lunds
nanoforskning. Forskning rör sig inom energiområdet och kan handla om
solceller, lysdioder och termoelektricitet. Nanometerkonsortiet, som
innefattar forskargrupper från Lunds tekniska högskola samt från
naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. De nya
doktorandtjänsterna innebär att konsortiet får omkring hundra doktorander
knutna till sig. Ett krav från EU:s sida är att de nya doktoranderna ska göra
cirka ett halvårs företagspraktik eftersom EU vill att
forskningskunskaperna når utanför akademin. Flera bolag har redan gett
klartecken, bland andra Ikea, Volvo, Quantum Wise och de egna spin offbolagen Glo och Sol Voltaics. Ansvarig för projektet är Heiner Linke.
Alla doktorander måste komma från ett utländskt universitet efter krav
från EU som vill uppmuntra mobilitet och internationellt utbyte hos unga
forskare. Nanometerkonsortiet bildades 1989 av Lars Samuelsson som ett
av världens första nanoscience-center.



Policy om Open Access-publicering vid Lunds universitet
Forskningsnämnden har vid sitt sammanträde den 21 oktober 2013
beslutat att följande Open Access-policy ska gälla vid Lunds universitet.
Lunds universitet strävar efter att sprida kännedom om sin forskning och
dess resultat till en bred publik, i enlighet med Berlindeklarationen om
Open Access. Samtidigt värnar universitet om forskarens frihet i valet av
publiceringsform och publiceringskanal.
Det är värdefullt att forskarna vid Lunds universitet publicerar sina
forskningsresultat vid förlag som använder Open Access.
Det är också värdefullt att forskaren deponerar en kopia i fulltext av
publikationen i Lunds universitets publiceringsdatabas (LUP). Forskaren
skall deponera en kopia i LUP vid tidpunkten för publiceringen, om
forskaren inte är upphovsrättsligt förhindrad att göra detta. I de fall där
upphovsrättsliga hinder föreligger vid tidpunkten för publiceringen skall
forskaren deponera en kopia så snart dessa hinder upphör. Med
publikation avses verk som är utgivna av förlag.

7. Internationalisering
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Riksdagen har beslutat att tillåta universitet och högskolor att införa
en separat antagningskvot för betalande utländska studenter.
Studentorganisationer har varit kritiska mot detta och menar att det
urholkar principen om att studenter med bäst meriter får en plats.
Sedan år 2011 har antalet internationella studenter som kommer till
Sverige från länder utanför EU minskat. För två år sedan valde 7600
internationella studenter att plugga i Sverige. Men det är en siffra som
sjunkit drastiskt. I fjol var motsvarande siffra endast 1700 studenter.
Regeringen införde under höstterminen 2011 avgiftsbelagda studier vid
svensk högre utbildning för internationella studenter från länder utanför
EU och EES. Motivet var att höja kvalitén i den svenska högre
utbildningen och öka attraktiviteten att studera i Sverige. (ur Lundagård)



Science without borders
Liksom 2013 kommer svenska universitet ta emot studenter från Brasilien
inom stipendieprogrammet Science without Borders. Totalt kommer 99
studenter till Sverige hösten 2014. Förstahandsvalen fördelar med 38 till
Lunds universitet (varav 29 till LTH), 29 till KTH, 8 till Chalmers medan
resten är utspridda på lärosätena. Varje student som kommer inbringar 90
000 kronor i studieavgifter till LTH.



Nomineringar till utbytesstudier 2014/2015
Totalt har 280 studenter nominerats till utbytesstudier. Det är en ökning
motsvarande drygt 40 helårsstudenter. Ökningen tror vi beror på ett mer
fokuserat utbud av utbytesuniversitet, en mer transparant
nomineringsprocess och ett tydligare engagemang från flera
programledningar. Allt detta är resultatet av ett mycket långsiktigt arbete,
där LTH byggt upp mycket bra relationer med de flesta av
toppuniversiteten i alla världsdelar.



Indonesien
Rektor Per Eriksson besökte i början av året Indonesien och träffade
genom Sveriges ambassad i Jakarta många universitet, organisationer och
företag i landet. Detta besök resulterade i att Indonesien kommer att
erbjuda fulla stipendier till masterstudenter som söker sig till framför allt
LTHs masterprogram. IKEA kommer att erbjuda ett fullt stipendium till en
student på masterprogrammet Water Resources. Dessutom öppnade sig
möjligheten att en doktorand från Indonesien ska få ett fullt stipendium till
LTH och Teknisk Vattenresurslära, där ett samarbete redan finns.



Erasmus+
EU:s stora nya samarbetsprogram inom högre utbildning för 2014/2015 –
2020/2021 heter Erasmus+. Alla existerande utbildningsavtal måste ses
över och för de partners man vill fortsätta att samarbete med i detta nya
program måste nya avtal skrivas. LTH har i denna process sagt upp ca 1/3
av de gamla avtalen och kommer i framtiden huvudsakligen att fortsätta
och fördjupa samarbetet med huvudsakligen partners som är med i andra
strategiska nätverk och därmed till glädje och nytta för LTH och våra
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studenter.


Ansökningar till masterprogram
Ansökningsperioden till LTH:s 2-åriga masterprogram stängde den 15
januari. För befintliga program var ökningen av antalet
förstahandssökande totalt 15 %. Dessutom tillkom cirka 105
förstahandssökande till masterprogrammet i Arkitektur, varför ökningen
blev 25 %. Antalet avgiftsskyldiga förstahandssökande ökade med totalt
21 % till 593 personer.



Tobias Billström på besök
Då Tobias Billström besökte Lunds universitet i februari diskuterades
problemen med uppehållstillstånd, samt att utexaminerade från länder
utanför EU inte kan stanna i Sverige för att söka arbete. LTH framförde att
prestationskraven för att få förnyat uppehållstillstånd bör skärpas för att
förhindra att studenter som inte lyckas drar ut på sin tid i Sverige,
samtidigt som de som tar sin examen ska få stanna i ett år efter examen.
Vad gäller handläggningstider på Migrationsverket framförde vi att
beslutsfattandet borde kunna delegeras till kompetenta lärosäten.



Besök
Group d’Ecoles Centrales, Frankrike



LTH innehar genom Anders Axelsson är vice orförandeskapet i NORTEK.
LTH är numera medlema i Board of Directors för näteverket av tejniks
universitet i Europa CESAER (totalt 53 medlemmar)



LTH arrangerar The 6th European Engineering Dean's Convention
Detta är ett samarrangemang mellan SEFI, CESAER och LTH som
kommer att äga rum 2-3 april 2014 och väntas dra ca 100 deltagare.
Program:
Session 1: LTH – Are institutions positioned for a connected world?
"Teachers – The Lever for a Connected Engineering Education", Torgny
Roxå, Lund U
"Setting up an Institution for Excellence in Education. Or not." Kristina
Edström, Royal
"Learning in a Connected World - Experiences from the UK Open
University", Linda Price, UK
Session 2: SEFI -How do we educate engineers for a connected world?
Session 3: CESAER - How to create access to global research facilities?
Presentation of and visit to Lund’s large scale research facility – MAX IV
Introductory presentation of the large scale research facility MAX IV,
Jesper Andersen and Christoph Quitmann, Director Max IV Laboratory
Visit to the MAX IV Site, Guided tour at the MAX IV Site



Benchmarking med KU Leuven
En benchmarking av verksamheterna vid den tekniska fakulteten vi KU
Leuven och LTH genomfördes 21-22 oktober. Besökets utfall var över
förväntan med intressanta jämförande diskussioner. Erfarenheterna är
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sammanställda i en rapport som just nu bearbetas av LU Leuven.
Resultatet kommer att presenteras inom organisationen och för SLTH.

8. Samverkan/Information/Rekrytering/Externa kontakter


Stort intresse för företag att få företagsplatser på LU-institutioner
Många fler företag än man räknat med vill låta någon av sina anställda
tillbringa ett halvår på en institution vid Lunds universitet.
Det rör sig om ett projekt med syftet att skaffa den kompetens som
företaget behöver för att utveckla en idé som ska leda till tillväxt och flera
jobb inom företaget.
LU Open leder detta interregprojekt med en budget på två miljoner euro.
Men det är många parter inblandade som så ofta i denna typ av projekt
som ska gynna samarbete, tillväxt och utveckling i regioner som gränsar
till varandra Det var tidigt i höstas som LU Open gick ut med erbjudandet
till företag i regionen om möjligheten till ett halvårs anställning (med full
lönetäckning) vid en institution med forskning som passar det aktuella
företagets inriktning.
89 fullvärdiga ansökningar har kommit in från företagsvärlden.
Av dessa ska 25 väljas ut och gås igenom även av övriga parter i projektet.
Företagsrepresentanterna ska intervjuas och sen är det 14 som ska utses
och beredas plats på en institution.
Främst handlar det om institutioner vid LTH och de medicinska och
naturvetenskapliga fakulteterna. Men även Språk- och litteraturcentrum,
SOL, är aktuellt som mottagare av företag. Urvalet av ansökningarna
inklusive intervjuerna ska vara genomförda senast 1 mars så att
halvårsanställningarna kan påbörjas runt den 1 april 2014.

Företagsnyheter av intresse för LTH


Ericsson bromsar nedskalning i Lund (citerat från Rapidus)
Efter den smärtsamma skilsmässan från ST Microelectronics i somras har
hösten utvecklat sig bättre än väntat för Ericssons modemutveckling i
Lund. Så pass att den planerade neddragningen av antalet konsulter fått
skjutas på framtiden. Totalt fick närmare 500 anställda och konsulter
lämna lundaverksamheten i sommarens sparpaket. Hösten har dock blivit
oväntat hektisk för de 800 som är kvar.
290 fast anställda i Lund blev formellt uppsagda i början av augusti då
plattformsbolaget ST-Ericsson delades upp mellan Ericsson och ST
Microelectronics. Av dem har mer än en tredjedel redan fått nytt jobb. Ett
40-tal gick direkt till amerikanska processorjätten Intel, som startat en
utvecklingsavdelning i Skåne inom Linux. Bland de återstående har
knappt 220 anmält sig till Trygghetsrådet, som hjälper uppsagda
tjänstemän på fackets och arbetsgivarens uppdrag. 70 av dem har redan
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fått nytt jobb, medan 4 startat egna företag.


12 december publicerade Region Skåne rapporten ”Tillverkning,
tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne”.
http://www.skane.se/sv/Nyheter/Regional-utveckling/Skane-ar-entillvaxtregion-med-stora-utmaningar/
Rapporten diskuterar särskilt vilken roll tillverkningsindustrin har för
tillväxten i Skåne. Rapporten visar att tillverkningsindustrin har stor
ekonomisk betydelse men brottas med utmaningar i form av lägre
produktivitet än i Västra Götaland och Stockholm.



Nytt namn på livsmedelsjätte.
Förra året slog livsmedelskoncernen Orkla ihop sina tre svenska
livsmedelsföretag, Abba Seafood, Frödinge Mejeri och Procordia till ett.
Nu har det nya bolaget också fått ett namn: Orkla Foods Sverige.
Sammanslagningen har inneburit att man nu är trångbodda på
huvudkontoret i Eslöv och man letar därför nya lokaler.
Den 2 januari 2014 bildades matföretaget Orkla Foods Sverige med en
omsättning på ca 4,8 miljarder SEK och cirka 1 500 anställda. Företaget
har flera av Sveriges mest kända varumärken: Abba, Felix, Kalles,
Frödinge, BOB, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, med flera



Volvo drar ner med 4 400
Cirka 4 400 tjänstemän och konsulter berörs av Volvokoncernens
planerade personalminskning. Den övervägande delen av
personalminskningen på cirka 4 400 tjänstemän och konsulter runt om i
världen, där tidigare meddelad personalminskning om 2 000 konsulter och
anställda ingår, kommer att genomföras under 2014, skriver Volvo i sitt
årsbokslut för 2013.



Perstorp AB varslar
Perstorpskoncernen introducera en ny affärsmodell, samtidigt ska
inköpsbesparingar och effektivseringar i produktionen genomföras vilket
kommer att leda till övertalighet i personalen. I ett pressmeddelande
skriver företaget att 111 medarbetare av koncernens totalt 1500 anställda
måste bort. 62 av de berörda finns i Sverige. 33 i Perstorp och 29 i
Stenungsund Den bakomliggande orsaken till den förestående
förändringen uppges vara försämrad lönsamhet

9. LU – allmänt


Professor Hans Hertz ny ordförande för MAX IV
Hans Hertz har nu utsetts till ny ordförande för MAX IV:s styrelse. Han
efterträder Lars Börjesson. Hans Hertz är professor i biomedicinsk fysik
vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och är även ledamot av Kungliga
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Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien.
Hertz har bred erfarenhet inom tillämpad fysik och hans forskning spänner
från röntgenfysik till biologiska tillämpningar. Hans forskargrupp har bl.a.
tagit fram det första kompakta röntgenmikroskopet för att studera hela
celler. Hertz är väl förtrogen med Lunds universitet då han har sin
civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola, LTH, och han
disputerade i fysik vid Lunds universitet där han även drivit en egen
forskargrupp.
Även professor Marianne Sommarin, vicerektor vid Umeå universitet, har
valts till ny ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet. Sedan tidigare
har Lunds universitets styrelse utsett följande ledamöter för styrelsen:
generaldirektör Helmut Dosch, Deutsches Elektronen-Synchrotron,
professor Kristina Edström, Uppsala universitet, professor Anne
L´Huillier, Lunds universitet, Extern forskningssamordnare Helena
Malmqvist, ABB, professor Richard Neutze, Göteborgs universitet, Fd
direktör Michel van der Rest, SOLEIL, professor Ulf Olsson, Lunds
universitet. Styrelsen sitter till och med 31 oktober 2016.


MAX IV får nära 1,9 miljarder kronor för drift och strålrör
Vetenskapsrådet (VR) beviljar MAX IV-laboratoriet 1,39 miljarder kronor
i driftsbidrag för 2013-2018 och Lunds universitet går in med 250 miljoner
kronor under samma tidsperiod. Dessutom anslår VR 250 miljoner kronor
i investeringsbidrag för nya strålrör.
Under den period bidraget avser kommer MAX IV-anläggningen på
Brunnshög att färdigställas och tas i bruk och den befintliga anläggningen
på Ole Römers väg att fasas ut. Beskedet om anslaget gör att MAX IVlaboratoriet kan fokusera på att bygga och driftsätta den nya anläggningen
samtidigt som man kan upprätthålla driften av nuvarande MAX-lab till
december 2015 då den anläggningen stänger.



Max IV i final i ”Best Futura Project” vid fastighetsmässan MPIM
Sedan 1991 har den internationella fastighetsmässan MIPIM delat ut priset
MIPIM Awards till innovativa fastighetsprojekt runt om i världen.
Synkrotronljusanläggningen MAX IV, som ett av fyra projekt, har tagit sig
till finalomgången i kategorin ”Best Futura Project”.
Sammanlagt har 28 projekt i 7 kategorier valts ut av en jury bestående av
internationella fastighetsmäklare. Vinnarna kommer sedan att väljas av
mässbesökare samt den internationella juryn och utses under den årliga
MIPIM-fastighetsmässan i Cannes den 11-14 mars.
2010 valdes FOJAB arkitekter att gestalta och projektera MAX IV för
Lunds universitet med Fastighets AB ML4 som byggherre. Snøhetta
arkitekter valdes till landskapsarkitekt.



Spanien har beslutat att bidra med 90 milj Euro till ESS
Flera av de stora medlemsländerna lär nu följa färg, men än är det mycket
som måste komma på plats om spaden ska kunna sättas i jorden till
sommaren. Beskedet att Spanien lovar skjuta till pengar, utrustning och
arbetstid för 90 miljoner euro är inget mindre än en game-changer, en
faktor som helt förändrar förutsättningarna.
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Ändå är det rätt lite pengar det handlar om. Spanien är jämte Tyskland,
Frankrike och Italien ett av de fyra tyngsta medlemsländerna i ESS men
kommer trots det bara stå för fem procent av hela anläggningen.
Chefsförhandlaren Lars Leijonborg säger sig ändå vara nöjd med avtalet
(intervju av Rapidus)


Kartläggning skall göra innovationssystemet mer effektivt
Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, Firs, har inlett en utredning av
det skattefinansierade innovationssystemets aktörer. Målet är ökat samspel
mellan organisationerna och ett mer effektivt innovationsstöd. Innovationssystemet är hyfsat genomtänkt men jag tror att fler aktörer
behöver förstå sin roll i systemet och sitt beroende av varandra. Man ska
samspela. Det är inte samma sak som att man alltid ska samarbeta, säger
Per Eriksson, rektor för Lunds universitet och initiativtagare till
Forsknings- och innovationsrådet, Firs, som samlar akademi, näringsliv
och region.
I december publicerade Sydsvenskan Näringsliv en granskning av det
skånska innovationssystemet med över 120 aktörer vars verksamheter
delvis överlappar varandra. Från flera håll kom kritik mot ett oöverskådligt
och spretigt system. Utredningens upplägg presenteras i januari och
genomförs av kompetenscentret Circle vid Lunds universitet som forskar
och utbildar om innovation. Fokus ligger på de offentligt finansierade
organisationerna samt lärosätenas roll i systemet. När aktörerna är
kartlagda och beskrivna är tanken att de fortlöpande ska internutbilda
varandra om sina respektive roller och verktyg



Antagningen till LU ökar!
Sökandet till Lunds universitet är rekordstort. 14 244 studenter har antagits
till kurser och program i vår. Det är 5 procent mer än i fjol. Samtidigt har
antalet sökande ökat med 17 procent. Universitetet har därför beslutat att
ta in fler studenter än man får betalt för. "Vilket långsiktigt är en ohållbar
situation. Regeringen måste tänka om vad gäller antalet studieplatser",
skriver prorektor Eva Wiberg i ett pressmeddelande. De fem mest
populära utbildningarna är läkarprogrammet, psykologprogrammet,
juristprogrammet, sjukgymnastprogrammet och ekonomie
kandidatprogrammet.



LU:s styrelse har inte längre fokus på hur stor myndighetskapital som
finns vid universitetet. Målet är att ha ett myndighetskapital på maximalt
15% totalt. År 2017.
Myndighetskapital i procent av kostnaderna
2017
Fakultet
LTH
Natur
Juridik
Samhällsvet.
EHL

Utb
-10,3%
8,7%
-0,8%
6,8%
7,8%

Fo
20,2%
15,1%
11,2%
10,2%
19,5%

Totalt
10,9%
14,2%
4,1%
8,1%
12,9%
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Medicin
Konst
HT
USV
KOM
MAX IV lab

12,8%
-17,6%
-5,8%
13,3%
-5,5%

11,1%
-33,4%
-5,9%
12,0%
23,8%
7,2%

11,4%
-20,9%
-5,9%
12,4%
8,5%
7,1%



Lars Leijonborg hoppas få fler länder att satsa på ESS (ur
Sydsvenskan)
ESS chefsförhandlare Lars Leijonborg planerar att kontakta fler länder för
att få ett slutavtal i hamn. Redan vid årsskiftet skulle förhandlingarna ha
varit klara. Men tidsplanen sprack. Nu fortsätter de intensiva
förhandlingarna mellan de sjutton länder som deltar samtidigt som Lars
Leijonborg söker nya lösningar.
Det lär idag saknas 20 procent av budget, cirka 3,6 miljarder kronor av de
18 miljarder som anläggningen kostar.
I dag ägs ESS av Sverige, Danmark och Norge till 50 procent. Sverige och
Danmark har gått in med 47,5 procent av kapitalet och Norge med 2,5
procent. De fjorton partnerländerna utöver de nordiska är Tyskland,
Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien, Polen, Ungern,
Nederländerna, Schweiz, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen och Island.
Redan nu jobbar cirka 250 personer med att förbereda bygget av den
stora forskningsanläggningen ute i Brunnshög. Anläggningen planeras
vara klar 2019



LU Rektorsvalet.
En mindre grupp arbetar med att ta fram förslag till processen under
november. Gruppen består av Ann-Katrin Bäcklund, Mats Svegfors, Tora
Törnblad och Lars-Åke Lööw. Kravprofil skall vara klar feb-mars och
utlysning sker i april. Uppehåll under sommaren. Det innebär en intensiv
tillsätningsprocess i augusti.
Kravprofilen har antagits av LU:s styrelse.
På Universitetsstyrelsens möte i februari fastslogs den kravprofil för
rekrytering av ny rektor som under våren ska annonseras ut.
Rektor ska:

•
•
•
•
•
•

vara en god ledare och ha visat prov på ett gott ledarskap
ha ett vetenskapligt och pedagogiskt förtroende
ha förståelse för det breda universitetet och dess varierande förutsättningar
och förmåga att driva utveckling inom dess skiftande verksamheter
ha god förmåga att främja universitetets intressen vad gäller finansiering
av forskning och utbildning
ha god förmåga att verka i såväl nationella som internationella
sammanhang
ha god förmåga att förvalta och utveckla ekonomiska och personella
resurser i en större akademisk organisation
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•
•
•
•

ha god förmåga att arbeta med arbetsmiljö-, jämställdhets- och
mångfaldsfrågor
ha god förmåga att engagera, motivera och samverka med medarbetare
och studenter
ha hög personlig integritet
ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket

ANMÄLNINGSLISTA
2014-03-14

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola.
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190)
Datum
2013-12-16

Diarienummer
LTH 2013/2369
LTH 2013/616
LTH 2013/2375
LTH 2013/2330

2014-01-13

LTH 2013/1318

2014-01-20

V 2014/70

2014-01-27

LTH 2013/2222
LTH 2013/2271
LTH 2013/2438
U 2014/40

2014-02-03

LTH 2013/2339

2014-02-10

U 2014/123

2014-02-24

STYR 2014/118
STUD 2014/1089

Ärende/Handläggare
Kursplan Ingenjörsinriktad yrkesträning
(Engineering Training Course), Katharina Köhler.
Stöd till forskningsinfrastruktursatsningar inom
LTH, Katharina Köhler.
Anhållan om att få ställa in kurs FRT100,
Camilla Hedberg.
Överenskommelse om samverkan mellan
Lunds Tekniska Högskola, LTH, och
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola,
TLTH, 2014, Fredrik Palmqvist.
Policy för mottagning av nyantagna studenter vid
Lunds tekniska högskola, Elisabeth G-Bülow.
Överenskommelse om gemensamt passersystem,
Fredrik Palmqvist.
Likabehandling, Bodil Ryderheim.
Behörighetskrav och urvalskriterier för antagning til
senare del av program vid LTH, Camilla Hedberg.
Anhållan om betygsskalan UV för Mikroskopi,
Bio-imaging, Camilla Hedberg.
Ansvarig utbildningsnämnd och programledning
för kurser inom LTH
Behörighetskrav och urvalskriterier för antagning
till senare del av kandidatprogrammet trafikflygare
vid LTH, Camilla Hedberg.
LTH gemensamma kurser fr o m HT2014,
Camilla Hedberg.
Policy för AV-teknik inom LTH,
Gerd Olsson.
Mentorprogrammet PLUME 2014,
Beatrice Nordlöf.

Postadress Box 118, 221 00 LUND
Besöksadress John Ericssons väg 3
Telefon dir 046-222 71 90,
Telefax 046-222 47 91
E-post beatrice.nordlof@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se

växel 046-222 00 00
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LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Totalbudget 2014

Dnr 2013/2134

1 715 967

-1 715 271

696

Kostnad

Resultat

Utf 2013 Jan- Dec

Intäkt

LTH totalt

Totalbudget LTH 2014

-29 456

-1 644 618

1 615 161

Bud 2013 JanDec

-24 696

-1 656 432

1 631 735

Bud 2014
(pågående)

Utf 2013

539 706

-571 358

-31 652

Utbildning

Intäkt

Kostnad

Resultat

-41 315

-548 287

506 972

Bud 2013

Totalbudget grundutbildning 2014

-25 527

-537 685

512 158

Bud 2014

1 176 261

-1 143 913

32 348

Kostnad

Resultat

Utf 2013

Intäkt

Forskning

Totalbudget forskning 2014

11 859

-1 096 330

1 108 189

Bud 2013

831

-1 118 746

1 119 577

Bud 2014

• Fastställa budgeten för 2014 till ‐24 696 tkr,
varav 25 527 tkr i underskott inom utbildning
och 831 tkr i överskott inom forskning.

LTHs styrelse beslutar

Förslag till beslut

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Lunds Universitet
Flerårsprognos
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Flerårsprognos - utbildning och forskning
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Summa utbildning och forskning:

Utf 2011

Utf 2012

Prog 3
2013

Bud 2014

Prog 2015

Prog 2016

Prog 2017

820 852

836 376

831 568

841 058

861 301

866 056

873 443

36 826

21 781

18 027

12 322

23 000

23 000

23 000

Avgifter

143 549

135 121

115 770

88 384

130 000

132 000

134 000

Bidrag

575 486

612 336

684 485

676 418

696 000

732 000

758 000

597

342

52

10

0

19 946

31 664

10 755

13 543

15 000

15 000

15 000

1 597 255

1 637 619

1 660 657

1 631 735

1 725 301

1 768 056

1 803 443

Personal

-925 634

-974 635

-992 978

-1 005 481

-1 030 500

-1 056 500

-1 082 500

Lokaler

-241 342

-243 905

-245 161

-228 153

-262 500

-262 500

-265 000

Övrig drift

-217 572

-197 140

-212 441

-198 296

-215 000

-223 000

-230 000

Indirekta kostnader

-132 036

-129 450

-139 557

-142 868

-145 000

-146 000

-150 000

-409

-396

-47

-145

Avskrivningar

-55 601

-62 034

-61 697

-67 946

-75 000

-77 000

-80 000

Transfereringar-K

-19 946

-31 664

-12 190

-13 543

-15 000

-15 000

-15 000

Kostnad

-1 592 540

-1 639 223

-1 664 071

-1 656 432

-1 743 000

-1 780 000

-1 822 500

Resultat

4 715

-1 604

-3 414

-24 696

-17 699

-11 944

-19 057

Anslag
Ytterligare tilldelning

Finansiella intäkter
Transfereringar-I
Intäkt utom definierat kontointervall
Intäkt

Finansiella kostnader

Kostnad utom definierat kontointervall

Oförbrukade bidrag:

Oförbrukade bidrag

Utf
2011

Utf
2012

Prog
2013

Prog
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

605 880

587 994

560 000

520 000

500 000

450 000

400 000
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Flerårsprognos - utbildning - forskning
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Utbildning:

Utf 2011

Utf 2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

479 007

480 682

484 544

471 595

491 838

496 593

503 980

1 000

1 220

2 147

9 422

3 000

3 000

3 000

Avgifter

34 667

28 918

25 584

20 853

30 000

32 000

34 000

Bidrag

20 841

13 364

12 111

8 688

13 000

13 000

13 000

58

29
-1 600

1 600

Anslag
Ytterligare tilldelning

Finansiella intäkter
Transfereringar-I
Intäkt utom definierat kontointervall
Intäkt

535 574

524 213

522 786

512 158

537 838

544 593

553 980

Personal

-313 764

-317 062

-310 346

-293 839

-302 500

-302 500

-302 500

Lokaler

-111 767

-116 187

-107 865

-90 825

-110 000

-110 000

-110 000

Övrig drift

-72 844

-53 255

-56 739

-70 956

-60 000

-60 000

-60 000

Indirekta kostnader

-61 585

-59 447

-67 291

-67 697

-68 000

-68 000

-70 000

-88

-71

-9 829

-12 462

-15 000

-15 000

-15 000

Finansiella kostnader
Avskrivningar

-51
-12 204

-12 716

Transfereringar-K

-1 600

Kostnad utom definierat kontointervall
Kostnad

-569 877

-558 485

-554 445

-537 685

-555 500

-555 500

-557 500

Resultat

-34 304

-34 272

-31 659

-25 527

-17 662

-10 907

-3 520

Forskning:

Anslag
Ytterligare tilldelning

Utf 2011

Utf 2012

Prog 3
2013

Bud 2014

Prog 2015

Prog 2016

Prog 2017

341 844

355 694

347 025

369 463

369 463

369 463

369 463

35 732

20 531

15 880

2 900

20 000

20 000

20 000

Avgifter

109 948

106 232

90 186

67 531

100 000

100 000

100 000

Bidrag

553 681

598 972

672 374

667 730

683 000

719 000

745 000

531

313

52

10

0

19 946

31 664

12 355

11 943

15 000

15 000

15 000

1 061 682

1 113 406

1 137 872

1 119 577

1 187 463

1 223 463

1 249 463

Personal

-611 870

-657 572

-682 632

-711 642

-728 000

-754 000

-780 000

Lokaler

-129 575

-127 718

-137 296

-137 328

-152 500

-152 500

-155 000

Övrig drift

-144 754

-143 885

-155 702

-127 340

-155 000

-163 000

-170 000

-70 451

-70 002

-72 266

-75 171

-77 000

-78 000

-80 000

-296

-325

-47

-94

Avskrivningar

-45 772

-49 572

-49 494

-55 229

-60 000

-62 000

-65 000

Transfereringar-K

-19 946

-31 664

-12 190

-11 943

-15 000

-15 000

-15 000

Kostnad

-1 022 663

-1 080 738

-1 109 626

-1 118 746

-1 187 500

-1 224 500

-1 265 000

Resultat

39 019

32 668

28 245

831

-37

-1 037

-15 537

Finansiella intäkter
Transfereringar-I
Intäkt utom definierat kontointervall
Intäkt

Indirekta kostnader
Finansiella kostnader

Kostnad utom definierat kontointervall
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Myndighetskapital - utbildning, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Utbildning:

o100000, Lunds tekniska högskola
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Utf
2011

Utf
2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

46 186

11 914

-19 745

-45 272

-62 934

-73 841

-77 361
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Myndighetskapital - utbildning, procent
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Utbildning Procent:

o100000, Lunds tekniska högskola

Utf
2011

Utf
2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

8.10%

2.13%

-3.56%

-8.44%

-11.33%

-13.29%

-13.88%

Kommentar
Byte av myndighetskapital med LU 20 mnkr mellan forskning och utbildning under räkenskapsåret 2013 är EJ inkluderat i flerårsprognosen då det i
nuläget inte är möjligt att justera i EOS. Myndighetskapital inom utbildningsverksamheten förväntas således att vid utgången av 2017 -49861 tkr.
Diskussioner med LU pågår fortfarande angående det negativt myndighetskapital avseende Ingenjörshögskolan i Helsingborg vilket LTH anser
borde finansieras av LU.
Kommentar föregående år
Löfte om byte av myndighetskapital har getts av rektor - beslut kommer. Vi byter 20 msek mellan fo och gu. Diskussion pågår om vårt neg mynd kap
i Hesingborg, vi anser att de 35 msek ska finansieras av LU centralt. Detta sammantaget innebär att mynd kapitalet inte ska vara minus 70 utan
minus 15 2016.
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Myndighetskapital - forskning, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Forskning:

o100000, Lunds tekniska högskola
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Utf
2011

Utf
2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

225 993

258 580

286 825

287 656

287 619

286 582

271 045
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Myndighetskapital - forskning, procent
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

o100000, Lunds tekniska högskola

Utf
2011

Utf
2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

22.54%

24.65%

26.14%

25.99%

24.53%

23.69%

21.68%

Kommentar
Byte av myndighetskapital med LU under 2013 inkluderas ej i flerårsprognosen. Det förväntade utgående myndighetskapitalet vid utgången av 2017
förväntas således uppgå till 247 545 tkr (20 mnkr lägre än prognosen anger)
Kommentar föregående år
Byte av kapital fo/gu se kommentar ovan! De gränser för myndighetskapitalet inom forskningen som diskuterats hittills är väldigt låga för LTHs del,
då så stor del av forskningsfinansieringen är extern.
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Personal - utbildning, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Utbildning:

o100000, Lunds tekniska högskola

Utf 2011

Utf 2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

-313 764

-317 062

-310 346

-293 839

-302 500

-302 500

-302 500

Kommentar
Neddragningar inom grundutbildningen har lett till att personal frigörs för att istället arbeta inom forskning. Löneökningar antas dock avsättas mot
nedskärningar varvid prognosen i stort sett är konstant för åren 2015-17.
Prognosen baseras på en sammantagen lönekostnad + 2,5 % per år med en konstant lönekostnad inom utbildningssidan.
Kommentar föregående år
Stora neddragningar inom utbildning är beslutade, minskat intag periodisering av två mastersutbildningar samt Tekniskt Basår och YTH. Enligt plan
kommer antalet hst vara i balans med tilldelningen 2016 - stora kostnadsbesparingen måste göras på personalsidan. Personalkostnaderna kommer
att överföras till fo.
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Personal - forskning, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Forskning:

o100000, Lunds tekniska högskola

Utf 2011

Utf 2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

-611 870

-657 572

-682 632

-711 642

-728 000

-754 000

-780 000

Kommentar
Prognosen är baserad på budget 2014 + 2,5% per år med hela ökningen lagd på forkningsverksamheten. Totalbudget 2014: 1 005 tkr, Prognos
2015: + 2,5% = 1 030,5 tkr (utb 302,5 tkr, fo 728 tkr) Prognos 2016: + 2,5% = 1 056,5 tkr (utb 302,5 tkr, fo 754 tkr) Prognos 2017: +2,5% = 1 082,5
tkr (utb 302,5 tkr, fo 780 tkr)
Kommentar föregående år
Personalkostnaderna har de senaste åren ökat med i snitt 7%, nyanställningstakten kommer inte att vara lika hög framöver men eftersom viss
personal kommer att flyttas från gu till forsk räknar vi med 7% 2014, 6% 2015 samt 5% 2016, löneökningar på i snitt 2,5% finns då med i
beräkningen samt viss ökning p g a pensionsavgångar. Pensionsavgångar är på det hela taget en kostnadsökning om vi ser på tidigare utfall.
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Intäkter - utbildning, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Utbildning:

Anslag

Utf
2011

Utf
2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

479 007

480 682

484 544

471 595

491 838

496 593

503 980

Ytterligare tilldelning

1 000

1 220

2 147

9 422

3 000

3 000

3 000

Avgifter

34 667

28 918

25 584

20 853

30 000

32 000

34 000

Bidrag

20 841

13 364

12 111

8 688

13 000

13 000

13 000

58

29

535 574

524 213

537 838

544 593

553 980

Finansiella intäkter
Transfereringar-I
Intäkt

-1 600

1 600

522 786

512 158

Kommentar
Anslaget inom utbildningen baseras uteslutande på resursfördelningen från Lunds universitet Dnr LS 2013/142. Försäljning/köp av kurser mellan
områden och internationella stimulansmedel/avgiftsfinaiserade studenter förväntas avsättas mot varandra och har ej inkluderats för att förenkla
framtida uppföljningar. Notering: Köp av kurser förväntas uppgå till ca - 12,5 mnkr per år, försäljning av kurser till ca 3 mnkr = netto -9,5.
Internationella stimulansmedel ca 2 mnkr och avgiftsfinasierade platser ca 7,5 mnkr = netto 9,5 mnkr.
Bidragsintäkterna som avser IKEAs donation till Industridesignprogrammet uppgår till sammanlagt 13 mnkr och kvarstår som vid flerårsprognosen
2013.
Även ytterligare tilldelning prognostiseras som 2013.
Flerårsprognosen avseende avgiftsintäkter baseras på tidigare års utfall med en svagt uppåtgående trend.
Kommentar föregående år
Intäkterna inom utbildning baseras på planeringsförutsättningarna Dnr LS 2012/352 samt viss minskning av anslag till och från andra områden (-9,5
msek/år). Donationen till ID-utbildningen kvarstår t o m 2018 och beräknas med 10,3 inkomst o 2,7 av per medel.
Uppdragsutbildningsverksamheten har minskat de senaste åren och beräknas här ligga på konstant låg nivå dvs 5 msek/år.
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LTH som övriga ingenjörsutbildningar inom Sverige kommer att förändra sin läsårsindelning vilket kommer att innebära att en läsperiods prestationer
kommer att flyttas från ht till vt. Vilket år detta kommer att ske är i dagsläget oklart, men LTH räknar med att universitetet har beredskap för detta och
att tilldelningen till LTH inte påverkas!
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Intäkter - forskning, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Forskning:

Utf 2011

Utf 2012

Prog 3
2013

Bud 2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

341 844

355 694

347 025

369 463

369 463

369 463

369 463

Anslag
Ytterligare tilldelning

35 732

20 531

15 880

2 900

20 000

20 000

20 000

Avgifter

109 948

106 232

90 186

67 531

100 000

100 000

100 000

Bidrag

553 681

598 972

672 374

667 730

683 000

719 000

745 000

531

313

52

10

0

Finansiella intäkter
Transfereringar-I
Intäkt

19 946

31 664

12 355

11 943

15 000

15 000

15 000

1 061 682

1 113 406

1 137 872

1 119 577

1 187 463

1 223 463

1 249 463

Kommentar
Anslaget inom forskningen baseras ueslutande på resursfördelningen från Lunds universitet Dnr LS 2013/142 medan ytterligare tilldelning baserats
prognos 2013 och de senaste årens utfall.
Den största andelen avgiftsintäkter avser intern försäljning och prognosen baseras på tidigare års utfall.
Bidragsintäkterna prognostiseras i stort sett konstant och den synbara ökningen utgörs främst periodiserade medel som tas i anspråk för att täcka
ökade kostnader.
Kommentar föregående år
Anslaget är beräknat efter budget 2013 och Dnr LS 2012/352, vilket inkluderar strategisk forskning till Nano som transfererar ca 11 msek och 4 msek
fr andra områden. Ytterligare tilldelning förväntas öka något jmf m innevarande år. Uppdragsforskningen har minskat kraftigt de senaste åren och
inget tyder på att verksamheten ska öka fram till 2016, de periodiserade medlen inom vgr 55 kommer att användas i viss mån.
Bidragsinkomsterna har planat ut, några av de stora finansiärerna så som VR, SSF o mistra har minskat betydligt under perioden 09-12 - eu-medel
är oförandrade (men osäkra). Energimyndigheten och Formas har ökat, vilket också Trafikverket kommer att göra i o m kollektivtrafikcentrat, men
dessa ökningar är relativt små i relation till de totala intäkterna. Beräkningen bygger på i stort sett oförändrade inkomster och minskade
nettoperiodiseringar.
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Kostnader - utbildning, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Utbildning:

Utf 2011

Utf 2012

Prog 3
2013

Bud
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

Personal

-313 764

-317 062

-310 346

-293 839

-302 500

-302 500

-302 500

Lokaler

-111 767

-116 187

-107 865

-90 825

-110 000

-110 000

-110 000

Övrig drift

-72 844

-53 255

-56 739

-70 956

-60 000

-60 000

-60 000

Indirekta kostnader

-61 585

-59 447

-67 291

-67 697

-68 000

-68 000

-70 000

-88

-71

-9 829

-12 462

-15 000

-15 000

-15 000

-555 500

-555 500

-557 500

Finansiella kostnader
Avskrivningar

-51
-12 204

Transfereringar-K
Kostnad

-12 716
-1 600

-569 877

-558 485

-554 445

-537 685

Kommentar
LTHs institutioner tenderar att underbudgetera kostnaderna för bokningsbara undervisningslokaler och prognosen baseras därmed uteslutande på
utfallet de senaste tre åren.
De aktiva neddragningar LTH gjort inom Gu förväntas leda till en minskad överproduktionen varvid driftskostnaderna minskar något.
Möjliga besparingar av personalkostnader avsätts mot löneökningar varvid personalkostnaderna ligger fast för åren 2015-2017.
Avskrivningskostnaderna för året till december 2013 uppgår till ca 13,5 mnk inom utbildning,en ökning främst avseende LTH gemensamts renovering
av Navet och satsningen på attraktiva studiemiljöer.
Flerårsprognosen inkluderar en reserv på 1,5 mnkr per år jämfört med utfallet 2013 för framtida investeringar.
Kommentar föregående år
Neddragningarna inom gu innebär besparingar på alla områden, minskat antal studenter innebär minskade lokalkostnader, drift. Nya investeringar
inom gu kommer inte att göras mer än de delar som kan komma beroende på renovering av V-huset, vilken sker under 2013. Indirekta kostnader
tros öka, både pga lönebikostnadsdelen samt nya system.
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Kostnader - forskning, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Forskning:

Utf 2011

Utf 2012

Prog 3
2013

Bud 2014

Prog 2015

Prog 2016

Prog 2017

Personal

-611 870

-657 572

-682 632

-711 642

-728 000

-754 000

-780 000

Lokaler

-129 575

-127 718

-137 296

-137 328

-152 500

-152 500

-155 000

Övrig drift

-144 754

-143 885

-155 702

-127 340

-155 000

-163 000

-170 000

-70 451

-70 002

-72 266

-75 171

-77 000

-78 000

-80 000

-296

-325

-47

-94

Avskrivningar

-45 772

-49 572

-49 494

-55 229

-60 000

-62 000

-65 000

Transfereringar-K

-19 946

-31 664

-12 190

-11 943

-15 000

-15 000

-15 000

-1 022 663

-1 080 738

-1 109 626

-1 118 746

-1 187 500

-1 224 500

-1 265 000

Indirekta kostnader
Finansiella kostnader

Kostnad

Kommentar
Ombyggnation av V-huset, inflytt i Medicon Village och BMC samt upprustning och ombyggnad av förbränningsmotorlaboratoriet har medfört både
ökade lokalkostnader och ökade avskrivningar. Avskrivningarna enbart för förbränningsmotorlabbet uppgår till 2,5 mnkr per år över 10 år.
De ökade personalkostnaderna inom forskningen kommer sig av att efter hand som överproduktionen inom grundutbildningen avtar, förväntas mer
personal frigöras för att arbeta inom forskningsverksamheten. Detta innebär även ökade driftskostnader inom forkningsverksamheten.
Kommentar föregående år
Ombyggnation av V-huset, inflytt i Medicon Village samt upprustning av Motorlab i M-huset kommer att medföra ökade lokalkostnader samt ökade
avskrivningar. De indirekta kostnaderna kommer som inom gu troligen att öka, se ovan!
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Oförbrukade bidrag, tkr
Budgetår flerårsprognos: 2014

Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola

Utbildning:

o100000, Lunds tekniska högskola

Utf
2011

Utf
2012

Prog
2013

Prog
2014

Prog
2015

Prog
2016

Prog
2017

605 880

587 994

560 000

520 000

500 000

450 000

400 000

Kommentar
Flerårsprognosen 2014 baseras på något ökade avgifter, främst avseende intern försäljning av tjänst såsom nedsättningar för nämnder etc. men i
stort sett oförändrade bidrag.
För att klara de förväntade kostnadsökningarna framöver måste periodiserade medel tas i anspråk och förväntas därmed avta.
Kommentar föregående år
Prognosen baseras på i stort sett oförändrade bidragsinkomster, något minskade avgiftsinkomster vilket sammantaget innebär minskade
periodiseringar framöver för att klara beräknade kostnadsökningar.
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Björn Bergenståhl
SLTH 2014‐03‐14

Diskussion om uppdatering av
riktlinjer för val av hedersdoktorer

Bevis på stor uppskattning:
• framstående vetenskaplig insats.
• andra för LTH framstående insatser.
• alla delar av samhället.
• spegla LTHs verksamhet‐belysa dess
mångsidighet och dess specialistområden.

Policy (1994)

•
•
•
•

Kan utses varje år.
Tre eller färre.
Utanför LTH.
Får ej vara hedersdoktor inom samma område
vid annat svenskt universitet.

Övriga regler

Därav viktigast är att vi har män och kvinnor.

Spegla verksamheten

Vi har en acceptabel spridning över organisationen.

30% från USA och 30% från främst Europa.

40% Sverige,

30% från industri.

50% från andra universitet

33% kvinnor.

Huvudbakgrunden är framstående forskare som medverkar i
samarbeten med LTH.

30% kvinnor är en lägsta acceptabla nivå.

Det nationella ursprunget domineras lite för mycket
av USA samtidigt som Norden och Asien är
underrepresenterat.

Spridningen inom organisationen är acceptabel.

Väl representerar de framtidsutmaningar som de
delar med våra studenter och forskare.

Har en acceptabel spridning mellan samhälle,
näringsliv och akademi. Möjligen lite för mycket
äldre professorer.

Huvuddelen av våra utnämningar ger liten medial
uppmärksamhet. Viss uppmärksamhet har vi fått
för Lena Ek och Rene Andersson.

Positiva
kriterier
Vetenskapliga insatser
x
Utbildning
Yrkesinsatser
x
Samhälleliga
x
litterära
konstnärliga
näringslivs
Folkbildning
Jämstäldhet
Ventenskaplig nivå utan examen
Anknytning
x
Bidragit till verksamhet
Spegla bredd
Uteslutande
kriterier
Dr från egna lärosätet
x
Tekn.Dr från annat Sv.
Un.
x
Legalt inflytande
x
Politiskt inflytande
x
Deltar ej
x
Postumt
x
Ej ekonomiska bidrag
Ej egna universitetet
Ej lång och trogen

Principer för hedersdoktorstitlar
KTH

x

x

Chalmers

x

x

x

x
x

LuTH

x

x

KI

x

x

x

UU

x

x
x

x

x

x

x
x

GU

x

x
x

SU

x

x
x
x

x

Halmstad

x
x

x

Gävle

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

GIH

Att uppdatera policyn från 1994 så att den ger oss stöd
för en utveckling av hederdoktorsinstitutionen för
framtiden.

Målsättning

1. Ett mål med hedersdoktorsverksamheten är att stärka vårt
stöd i omvärlden. När uppnår vi detta med de utnämningar
vi gör?
2. Publicitet är generellt viktigt för oss. Kan
hedersdoktorsinstitutionen ge oss mer positiv publicitet?
Bör det vara ett mål?
3. Hedersdoktorsutnämningen är en offentlig gest. Vilka
gränser sätter detta för oss? Hur kan vi inkludera detta i en
policy utan att förvanska hedersdoktorsinstrumentets
kvalitet?

5. I vår strategiska plan är vår roll i samhället också att bidra till
näringslivets utveckling för vår framtida försörjning (nationella
utmaningar). Viktiga nationella utmaningar är modern
kommunikation, infrastruktur, innovativa material.

4. I LTHs strategiska plan beskrivs fakultetens mål som att möta för
vår tid viktiga globala utmaningar som klimat, miljö, energi.

7. I policyn står ”andra för LTH framstående insatser”. Bör vi
belöna donatorer? Anslagsgivare? Gästforskare?
Styrelseordföranden?

6. I policydokumentet prioriteras ”framstående vetenskaplig
insats”. Skulle detta begreppet kunna breddas (t. ex.
”framstående vetenskapliga, professionella eller samhälleliga
insatser inom fakultetens verksamhetsområde”) utan att det
sänker statusen för utmärkelsen?

10. Är det önskvärt att utnämna fler hedersdoktorer från
kultursektorn. Vad skulle kunna vara en lämplig
prestation?

9. Har vi en latent åldersproblematik i
hedersdoktorsinstitutionen.

8. I vilka situationer är det lämpligt/olämpligt att
utnämna politiker?

Information om ny policy I samband med
inbjudan till nya förslag.

Till styrelsen till Maj

Forskningsberedningen i April

Mars April diskussion i organisationen.

14/3 Diskussion I styrelsen

Tidtabell 2013

PM
2014-03-03

LTHs kansli
Kerstin Torfgård

Tillsättning av dekan, prodekan och fakultetsstyrelse – kort
beskrivning av processen
Valprocessen regleras i
 Arbetsordning för Lunds universitet 2013-06-15
 Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och
institutionsnivå, 2013-11-29
Kanslichefen ansvarar för genomförande av val på fakultetsnivå (ser till att
processen kommer igång).
Fakulteten ska ha en valberedning vars uppgift är att bereda nomineringar och
lägga förslag till kandidater som
 dekan och prodekan
 ledamöter i fakultetsstyrelse, dvs.
a. företrädare för lärare (vetenskapligt/konstnärligt kompetenta)
b. externa ledamöter (varav en eventuell extern ordförande)
c. företrädare för övriga anställda.
Sedan ett antal år tillbaka har även gruppen övriga anställda inflytande över
processen att föreslå dekan, prodekan och ledamöter i fakultetsstyrelse, genom
medverkan i valberedning och genom val. Grupperna vetenskapligt/konstnärligt
kompetenta lärare och övriga anställda utgör en sammanhängande valkorporation –
alla röstar på alla. Antal personer som får utses inom respektive grupp är dock
reglerat, lärargruppen i fakultetsstyrelsen ska vara i majoritet.
Fakultetsstyrelsen består av tolv eller fjorton ledamöter, samt tre studenter. Lärarna
ska alltid vara i majoritet.
I alla sammanhang där studenter och företrädare för personalorganisationer får
representeras utses dessa personer enligt särskilda förordningar.

Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon 046-222 47 92, 046-222 00 00 Fax 046-222 04 11
E-post Kerstin.Torfgard@kansli.lth.se Webbadress http://www.lth.se

1

2
Valberedning (7 ledamöter)
 4 lärare
 3 övriga anställda
Studenter och fackliga har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt (ej
beslutsrätt).
Dekan och prodekan (lärare).

Övriga lärarrepresentanter i
fakultetsstyrelse (sex eller sju).
Företrädare för övriga anställda i
fakultetsstyrelse (två).
Externa ledamöter i
fakultetsstyrelse (två eller tre).

Studentrepresentanter i
fakultetsstyrelse (tre; med
beslutsrätt).
Fackliga företrädare i
fakultetsstyrelse (en per
organisation) (närvaro-, yttrande –
och förslagsrätt; ej beslutsrätt).

Utses genom val bland samtliga som är röstoch nomineringsberättigade (lärare och
övriga anställda).
Valberedningen utser ordförande inom sig.
Studenter och fackliga utses av sina
organisationer.
Valberedning lägger förslag.
Hela valkorporationen väljer.
Universitetets rektor utser dekan och
prodekan.
Valberedning lägger förslag.
Hela valkorporationen väljer och utser.
Valberedningen lägger förslag.
Hela valkorporationen väljer och utser.
Valberedning lägger förslag.
Universitetets rektor utser.
Här sker alltså inget valförförfarande. Dock
ska valkorporationen ges tillfälle yttra sig om
valberedningens förslag innebär att en av de
externa ledamöterna också ska vara
ordförande i styrelsen.
Utses av studentkår (TLTH).
Utses av respektive organisation.

