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Rektors rapport – 10 okt 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 Leif Sörnmo har blivit utsedd till hedersdoktor vid
universitetet i Zaragoza. Detta är ett bevis på deras uppskattning av ett
minst tjugoårigt samarbete med an ansenlig gemensam vetenskaplig
produktion.



Examenshögtid 23 maj i Universitetsaulan
I samband med examenshögtiden delades följande stipendier och
utmärkelser ut:
Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris för särskilt
framstående avhandlingsarbete vid LTH går till Martin Ek som under det
gångna året disputerat i materialkemi och nanoteknologi och livefilmat på
närapå-atomnivå. Förutom äran får han 100 000:-. Reine Wallenberg har varit
handledare. http://www.lth.se/nyheter-och-press/nyheter/visanyhet/article/baesta-lth-avhandling-livefilmade-paa-atomnivaa/
Sparbanksstiftelsen Skånes pris för bästa examensarbete får Karin Hultström
för sin uppsats "Image based wheel detection using random forest classification"
samt Marcus Falkvall och Viktor Nilsson för "Optimerad
framledningstemperatur i Lunds fjärrvärmenät". Prissumman är på 25.00 :- per
arbete.
Skånska Ingenjörsklubbens 100-årsstiftelses resestipendier går doktoranderna
Kerstin Johnsson, Matematikcentrum och Karl Fridolf, avdelningen för
brandteknik, som får 15.000:- vardera



Nydanande mjukvaruforskning prisas internationellt
År 2004 presenterade en grupp forskare en helt ny metod för att

automatisera kravhantering, ett centralt område inom mjukvaruutveckling.
Tio år senare har forskningen exploderat och gör nu sitt intåg inom den
starkt växande mjukvaruproducerande industrin. Snabbare
produktutveckling och bättre IT-system blir vinsten. Nu får forskarna
utmärkelsen ”mest inflytelserika arbete” vid en internationell
forskarkonferens som i år äger rum i Sverige. Arbetet har valts ut som det
som har haft mest inflytande på efterföljande forskning och industriell
praxis under de senaste tio åren.
Björn Regnell, professor i datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola, är
en av författarna till artikeln som handlar om hur man kan använda
datoranalyser av naturligt språk för att effektivisera produktledning av
mjukvara eller IT-system. https://lup.lub.lu.se/search/publication/613922


Sara Snogerup Linse, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet
(Naturvetenskaplig fakultet och tidigare vid LTH), tilldelas KTH:s stora
pris 2014 för sin forskning om särskilda proteiner som spelar en avgörande
roll vid diagnoser som exempelvis Alzheimer, Parkinson och diabetes.
Priset på 1,2 miljoner kronor gick 2013 till artisten Robyn.



Litteraturpris till lärargrupp på LTH
Kurslitteraturpriset, som årligen delas ut av Studentlitteratur, är
Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla
som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla. I år går
priset till ett kommande grundverk för sjuksköterskeutbildningen.
En av de två hederspristagaren är författarna Bengt Hanssons, Anne
Landins, Radhlinah Aulins, Stefan Olanders, Mats Perssons och Urban
Perssons bok Byggledning – projektering, produktion och förvaltning. En
nytänkande läroboksserie med ambition att täcka byggprocessens alla
skeden.
https://www.studentlitteratur.se/#sida/57272
https://www.studentlitteratur.se/#kurslitteraturpriset



Årets framtidsbyggare utsedda
Årets Framtidsbyggare delas årligen ut av Stiftelsen för energieffektivt
byggande. Till årets innovatörer utsägs Forskarna Bo Adamson (Prof
emeritus LTH) och Wolfgang Feist (Tyskland). Bo Adamson och
Wolfgang Feist delar på utmärkelsen Årets innovatör och 750 000 kronor
för sitt långsiktiga arbete med utveckling av så kallade passivhus, hus med
låg energianvändning.
Bo Adamson har visat stor förmåga att med innovativa idéer skapa
förutsättningar att uppföra byggnader med mycket låg energianvändning
(så kallade passivhus), vilket visat sig både välfungerande och
marknadskraftigt. Wolfgang Feist har med stor framgång utvecklat
konceptet vidare. Samarbetet mellan Adamson och Feist har varit
lyckosamt genom Feists noggranna studier och förmåga att driva
utvecklingen vidare från idé
till verklighet. Arbetet påbörjades på 70-talet, men utvecklas ständigt och
är nu högaktuellt både inom EU och globalt som ett instrument för hållbar
utveckling.

Priset delades ut av styrelseordförande Margot Wallström vid Lunds
universitet.
Vid ceremonin utsågs även sju studenter vid Internationella miljöinstitutet
och Campus Helsingborg vid Lunds universitet till Årets talanger och
belönades med mellan 12 500 och 50 000 kronor vardera.
Vinnarna har utsetts av en jury bestående av bland andra Maria
Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och Thomas B Johansson,
professor emeritus vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.
Representanter från Svenska Hus och MVB har också ingått i juryn.


Premiär för orkester med 3D-printade instrument på Kulturnatten
Nyheten har presenterats i nationella och internationella medier t.ex.
svensk TV och BBC.
På Kulturnaten 20 september spelade bandet Xerox för första gången på
nyutskrivna 3D-instrument, designade av 3D-professorn Olaf Diegel,
professor i produktutveckling vid Designvetenskaper, LTH.
Fördelen är att man kan göra mycket komplicerade delar i ett stycke som
man inte hade kunnat göra annars, berättar han. Bas, gitarr och trummor är
printade liksom en del av keyboardet. Men inte tangentbordet. – Jag hade
tänkt göra det men hann helt enkelt inte, förklarar Olaf Diegel.
Det tar ca 11 timmar att skriva ut en 3D-designad gitarr. Sedan ska den
sprutmålas, och få hals och strängar. Just nu håller han på med ett projekt
om att göra bättre skoinlägg för diabetiker. Han tror att 3D-tekniken
snabbt kommer att bli billigare och finnas i var mans hem.

2. Besök och möten



















Ledningsmöte kollektivtrafikforskningscentrum K2
Deltagande i strategiskt råd för KTH:s ECE-skola (School of Education
and Communication in Engineering Science)
Möte Mentlife – mentorprogram för Life Science
Möte med LTH:s näringslivsråd
Utvärdering av forskrutbildning vid Aalborgs universitet
Möte riskvärdering
Arbetsgrupp rörande SFO (starka forskningsområden)
Möte Järnvägsskolan
Arbetsgrupp om USV (Universitetets särskilda verksamheter)
Styrelsemöte CECOST (Center for Combustion Science and Technology)
Möte Sydsvenska Handelskammaren
Lundakarnevalen
Möte med sektionsorförande
Livsmedelsakademin – Skånes matfestival
Examenshögtid (Per Eriksson högtidstalare)
Styrelsemöte Ideon Agro Food
Vårutställning Arkitektskolan
Styrelsemöte AFC (Antidiabetic Food Center)















































Styrelsemöte Sustainable Business Hub
Internationell Byggarbetsmiljökonferens vid LTH
Möte Lund University Food Studies (LUFO)
Möte K2 (Kollektrivtrafikcentrum)
Middag för hedersdoktorer på Kulturens Östarp
Doktorspromotion
Årsmöte IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology)
Examenshögtid Industridesignskolan vid LTH
Deltagande i delegationsresa till Stanford
Nordtek-möte i Stavanger
Internationell tillgänglighetskonferens Urban Design vid LU
Besök av KSLA:s forskningskommitté
Möte KCFP (Kompetenscentrum för förbränningsprocesser)
Möte med företrädare för Campus Helsingborg
Möte angående jubileumsprofessuren i Industriell ekonomi
Årsmöte Sustainable Business Hub
Avtackningsmiddag för teknologer
Flera möten med Circle angående flyttning från USV till annan fakultet
Flera möten med Näringslära och Livsmedelteknik angående flytt till USV
Forskningskonferens Chicago
Besök av Aalborgs universitet angående samarbete
Möte med Phöset inför Introduktionen/Nollningen
Möte med studievägledning inför Introduktionen
Diplomutdelning till studenter som arrangerat introduktionsdag för nya
studenter
Välkommen till nya studenter i Lund respektive Helsingborg
Besök från Kaunas, Litauen Asta Punziene, viserektor för forskning
Styrelse Sustainable Business Hub
ESS första spadtaget
Nordtekmöte i Köpenhamn
Välkomstmöte med ny granne Svenska Kyrkans utbildningsinstitut
Möte med Chalmers Professional Education
Möte med Chalmers entreprenörskapsskola Encubator
Möten om Patent Mining med Sony
Möte med Lise Meitnerprofessor Zaiton Majid från UTM Malaysia
Möte Utvärdering K2
Styrelsemöte SHC
Möte Utvärdering SHC (Svenskt hybridcentrum)
Möte utvärdering KCFP
Möte angående Innovation, Entreprenörskap och Maker Space
Möte angående näringslivssamverkan med regionen
Val av ny rektor LTH
Styrelsemöte Livsmedelsakademin
Strategiskt råd vid ECE-skolan KTH
Rektorskonferens för europeiska tekniska universitet (Göteborg)
Arkitektskolam jubileum 50 år












Möte TetraPak
Möte Håkan Buske -SAAB/Kockum
Möte VTI (Vägtrafikinstitutet) – Linköping
Styrelsemöte Sustainable Business Hub
Budgetsamtal med LUs ledning
Möten med institutioner
Budgetsamtal med Institutioner och TFHS (19 st)
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 med beslutsmöte (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


Halvårsbokslut
Bokslutet per den 30 juni 2014 visar att LTH redovisar ett sammantaget
underskott på -2,2 mnkr fördelat på -18,2 mnkr inom utbildning och +16
mnkr inom forskningsverksamheten.
Underskottet på -18,2 tkr inom utbildningen (4,5 mnkr sämre än budget)
beror främst på nettot av ökade intäkter för försäljning av interna tjänster
och den löpande semesterlöneskulden som för närvarande uppgår till -12,4
mnkr. Inom forskningsverksamheten är överskottet 22,4 mnkr bättre än
budget. Då kostnaderna inom forskningen är nästan 40 mnkr högre än
budgeterat beror överskottet uteslutande på ökade intäkter



Nya professorer vid LTH
Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem vid EIT
Christer Wingren, professor i immunteknologi
Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi
Maria Andersson, professor i miljöpsykologi
Jonas Tegenfeldt, professor i nanofysik



Nya adjungerade professorer vid LTH
Henrik Aspegren, adjungerad professor i VA-teknik med inriktning mot
städernas VA-tekniska infrastruktur
Torleif Martin, adjungerad professor i teoretisk elektroteknik



Följande har ansökt och antagits till LTHs pedagogiska akademi för
erhållande av den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching
Practitioner (ETP)



Lars Gårding, professor i matematik vid Lunds universitet, har gått
bort. Hans verksamhet satte stora avtryck på matematikinstitutionen. Han
blev 95 år.



John Sundström, professor i maskinkonstruktion och en av de första
professorerna vid LTH, har gått bort efter ett långt liv.
Han blev 99 år. Vi i nuvarande ledning på LTH fick det stora nöjet att
träffa honom under jubileumsåret 2011 då han var särskilt inbjuden till 50årsjubileet.



USV (Universitetets särskilda verksamheter, ”tionde området”) och
CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the
Learning Economy). Under våren har det pågått arbete inom LU i en
arbetsgrupp med uppdraget att se över USV. Vilka krav skall ställas för att
verksamheter skall etableras inom USV? Hur skall verksamheter återföras
till fakulteterna? I arbetsgruppen ingick bl. a tre dekaner (J, N och LTH)
och leddes av Nils Danielsen vicerektor med ansvar för personalfrågor.
Under arbetets gång har flera USV-verksamheter yttrat sig och CIRCLE
har fungerat som ett pilotfall. De har uttryckt önskemål om att tillhöra en
fakultet. De har haft möten med ledningarna för Ekonomihögskolan
(EHL), Samhällsvetenskaplig fakultet (Sfak) och LTH. De har nu
framställt önskemål om att ytterligare undersöka möjligheten att tillhöra
LTH. Inledningsvis har vi tagit fram underlag som ger de skonomiska
förutsättningarna. Andra delar som måste beredas är hur CIRCLE:s
verksamhet skall kunna länkas in i LTH både innehållsmässigt och
organisatoriskt. Möten har därför skett med LTH:s prefektråd samt med de
forskare vilkas verksamhet berörs och där det skulle kunna skapas
synergier.



Arbetsordning för Lunds tekniska högskola
LTHs styrelse fastställde 2012-03-09 en arbetsordning för LTH 2012-2014
som huvudsakligen beskrev LTHs organisation och till viss del
ansvarsområden. LTHs delegationsordning och handläggningsordning
beskrevs i separata dokument. Ett försök har nu gjorts att samla alla dessa
delar i ett dokument, att förtydliga och beskriva enhetligt. Utgångspunkten
har således varit tidigare fastställd arbetsordning samt befintliga beslut om
delegationer och handläggning men också att komplettera med andra
relevanta, övergripande föreskrifter som rör verksamhet vid Lunds
universitet. Sist i den samlade arbetsordningen finns en förteckning över
aktuella beslut. Sammataget kan sägas att inga förändringar i gällande
arbetsordning har skett. Arbetet kan därför ses som endast en revidering
och uppdatering av nu gällande arbetsordning.



Åtgärdsprogram
Bakgrund
Vid SLTH-möte 11 oktober diskuterades åtgärdsprogrammet länge och intensivt med
utgångspunkte från PM: Strategisk utbildningsplanering (Per Warfvinge).
Vid SLTH-möte 13 dec 2013 togs beslut om fördelning av medel till institutionerna
samt ett villkorat beslut om totalbudget. Denna kompletterades med ett sparkrav och att
totalbudgeten skulle MBL-förhandlas inför slutligt beslut 14 mars 2014.
Vid SLTH-möte 13-14 mars diskuterades den framtida strategin för utbildningen.
Resultatet har rapporterats tidigare. Vid SLTH-möte 16 maj redogjordes för
genomförda åtgärder (bl.a. återhållsam antagning, minskat antal inresande,
periodisering av Technology Management mm) och en
prognos/trendanalys fram till år 2019. Då påpekades också vikten av att ha
en dialog mellan LTHs ledning, institutioner och nämnder för att kunna
diskutera dessa åtgärder punkt för punkt.
Följande principer gäller fortfarande vid förändring av program
- I första hand göra nerdragningar av korta utbildningsprogram.
- Med nuvarande prognos kan en periodisering av ingenjörs- och
civilingenjörsprogram vara kontraproduktiv. Man vinner för lite jämfört
med det man förlorar. Med ett rimligt besparingsprogram kan underskottet
hållas inom den ram styrelsen beslutat.
- Nerdragning av antal HST per program kan fortsätta om det görs med
omsorg, eftertanke och en plan för framtiden.
Det fortsatta arbetet följer samma mönster som tidigare
- Kontinuerligt följa antalet HST samt ekonomiskt utfall
- Arbete med specialiseringarna, kvalitetshöjning och effektivisering
- Nyutveckling sker främst för befintliga program samt för
specialiseringar/Masterprogram
- Översyn av gemensamma kostnader vid LTH
- Översyn av kostnader på institutionsnivå

Ett antal utvecklingsprojekt har initierats av LTH:s ledning:
-Utvecklingsarbete för att förändra utbildningsprogram så att de klarar
UKÅs krav på måluppfyllelse.
- Examensarbetsprojekt. Nya kursplaner har tagits fram liksom en ny
arbetsgång för examensarbetenas genomförande.
-En arbetsgrupp ser över hur framtida utbildningar riktade framförallt mot
industrin kan utformas och samordnas.
-En arbetsgrupp ser över förtutsättningar för fördelningsmodellen för
grundutbildningsmedel.
– Livsmedelsteknisk utbildning
Beslut har tagits att utbildningen inte heller startas 2014. Den startas på
nytt 2015 i Lund. Under 2014 kommer en yrkeshögskoleutbildning i livsoch läkemedelsteknikutbildning att starta i Lund där institutionen för
Livsmedelsteknik kommer att bidra med kompetens.
De föreslagna förändringarna har utretts av utbildningsnämndsordförande
för UNC Marie Wahlgren
– Tekniskt basår
Tekniskt basår har startat ht 2014 i något mindre omfattning än tidigare
(32 studenter). En viktig motivering till detta är att det tekniska basåret
kommer att ha en ännu större betydelse för högskoleingenjörsutbildningen
eftersom man tror att den demografiska nedgången kommer att drabba
högskoleingenjörsutbildningen i större utsträckning än
civilingenjörsutbildningen. En återstart försäkrar tillgången på
högskoleingenjörer för näringslivet.
Det tekniska basåret kommer att diskuteras vid rektorsmötet för de
tekniska höskolorna i Sverige samt vid möte med de skånska
riksdagsledamöterna i november.
– Masterprogram
Vi har två Masterprogram som skulle kunna startas 2015 om det kan
skapas ekonomiskt utrymme.
1. Logistics and Supply Chain Management (är validerat, godkänt och
inrättat av Lunds universitet)
2. Master of Disaster Risk management and Climate Change Adaptation
som redan validerats under 2012.
Vi kan utnyttja möjligheten att ha särskild kvotgrupp för avgiftsskyldiga
studenter. Vi bör noggrant undersöka de ekonomiska konsekvenserna.
– Minskning av antalet kurser inom utbildningsprogrammen
Under genomförande
– Verka för att sprida information om den problematiska finansieringen av
svensk högskoleutbildning och i synnerhet LTH:s utbildningsekonomi.
Branschorganisationer får kontinuerligt information.
LU äskar nya utbildningsplatser. LU kommer också att äska fler
designplatser.
Ämnet diskuteras vid rektorsmötet(RET) i november.

Ämnet diskuteras med des skånska riksdagsledamöterna i november.
– Vattenhallen
LU:s ställningstagande vad gäller huvudmannaskapet för Vattenhallen
utreds för närvarande av LU-rektors rådgivare. Utredningen skall innehålla
underlag avseende finansiering, styrning- och ledning och organisation.
Utredningens förslag ska föredras för rektor i oktober 2014.
Ett förprojekt om en utbyggnad från 1000 till 3000 kvadratmeter har
genomförts. Det skulle möjliggöra en ökning från 40000 till 100000
besökare per år. Kostnaden för utbyggnaden ligger runt 50 miljoner.
Genom fundraising-aktiviteter söks fler donatorer som kan komplettera
donationen från av Färs och Frosta sparbankstiftelse.
- Periodisering av specialiseringen Technology Management ht 2014
Ekonomihögskolan (EHL) avser inte att fortsätta Technology Management
som ett Masterprogram i den tidigare formen. Deras ettåriga Master in
Management (MiM) är det mest sökta Masterprogrammet i Sverige. Det
ges dessutom på engelska. EHL och LTH utreder möjligheten att erbjuda
en begränsad grupp civilingenjörsstudenter möjligheten till dubbelexamen
civing/ekonom.
LTH gör nu en förstudie för att skapa en typ av entreprenörskapsskola som
kan länka mot alla utbildningsprogram vid LTH. Innovation, Management
och entreprenörskap är viktiga delar i den framtida
civilingenjörsutbildningen.
LTH och EHL kommer att ta ett gemensamt beslut om avvecklingen av
Technology Management.

4. Infrastruktur


Studentbostadsbyggandet ökar i omfattning
Byggandet av studentbostäder ser ut att öka kraftigt i år. Samtidigt slås ett
annat rekord - i Lund invigs lägenheter på tio kvadratmeter. Efter
bottenåren 2010-2011 har byggandet av studentbostäder försiktigt börjat ta
fart igen. 2012 färdigställdes 550 nya studentbostäder i landet, och förra
året var de strax över 1 000.
Nu ser hastigheten ut att öka. I Boverkets bostadsmarknadsenkät
uppskattar kommunerna att 4 300 studentbostäder kommer att börja
byggas 2014 och ytterligare 4 400 under 2015.
Boverket utesluter inte att nybyggandet kan bli mindre än planerat, men
framhåller ändå att det är en markant ökning jämfört med tidigare års
prognoser.
Den kommun som förväntar sig flest påbörjade studentbostäder 2014 är
Göteborg, som förutspår 1 070 stycken.
Stockholm förväntar sig en ökning med 800 bostäder, Huddinge med 500
och Lund med 340.
Byggandet sköt i höjden 2002, efter införandet av ett investeringsstöd. När

stödet togs bort 2006 föll byggandet ned till som lägst 125 om året.


Tvåhundra nya studentbostäder kan byggas vi korsningen
Tunavägen-Tornavägen
Fyra hus i tre till åtta våningar ska byggas som en trappa mellan
Professorsstaden i väster och LTH:s institutionsbyggnader i öster. Med
högst hus närmast LTH hoppas stadsbyggnadskontoret nå ”en gradvis
övergång i skala från villabebyggelsen i Professorsstaden till
institutionsbebyggelsen i LTH-området”. För att husen ska smälta in med
institutionerna ritade av arkitekten Klas Anshelm så har tegelfasader valts.



Arkitektskolan 50-årsjubilerar 4 oktober



Vattenhallen fyllde 5 år på Kulturnatten
I samband med Kulturnatten presenterades ett förslag på en utbyggnad av
Vattenhallen utifrån ett preliminärt förslag som tagits fram av LU.
Förslaget har grovt beräknats till att kosta runt 50 milj vilket kräver extern
finansiering.
Motivet är att skolklasserna står på kö till Vattenhallen Science Center
LTH och att det börjar bli trångbott. Genom en utbyggnad med från 100
kvadratmeter till 300 kvadratmeter skulle det årliga besöksantalet kunna
öka, från dagens 40 000 personer till 100 000 personer
Vattenhallen är ett av de projekt som i LU:s donationskampanj.
http://www3.lu.se/info/pm/start.php.
En donation kommer sannolikt att förutsätta att verksamheten breddas så
att hela universiteten kan se Vattenhallen som resurs ännu tydligare.
Rektor LU har tillsatt Annette Stambolovski och PG Nilsson att utreda
förutsättningarna för Vattenhallen att ingå i LUKOM (LU:s kultur och
museiverksamhet).



Solpanel på M-huset störst i Europa
Akademiska hus och Kraftringen har tillsammans anlagt Europas största
solcellsanläggning med högeffektiva solpaneler på M-huset på LTH i
Lund. Totalt är det 850 kvadratmeter solpanel som under sommaren
monterats på taken.
Även reflektionen på undersidan tas tillvara vilket gör dem 20 procent
effektivare än andra. Totalt är det en investering på 2 miljoner kronor och
det kräver i princip inget underhåll alls, säger Magnus Jeppsson som är
Kraftringens chef för energitjänster. Energiproduktionen beräknas till 150
000 kWh.



Solceller på MaxIV störst i Norden
Max IV-anläggningen i Lund är Eons största solcellsaffär någonsin i
Norden. Och det är Solar Supply som ror det hela i hamn. Det hela ska bli
650 kvadratmeter stort och ska förse forskningsanläggningen med grön
energi. Solcellerna beräknas producera cirka 85 000 kilowattimmar el per
år, vilket kan ge en årlig koldioxidreducering med cirka 21 ton per år.

5. Grundutbildning


TLTH:s nya ledning tillträdde 1 juli 2014

Sara Gunnarsson, Kårordförande
Sara leder Kårens arbete och håller kontakt med andra organisationer.
Alexander Theofanous, vice kårordförande
Alexander arbetar med utbildningspolitiska frågor samt att göra din utbildning så bra som
möjligt
Elin Nordahl, Generalsekreterare
Elin sköter Kårens ekonomi och medlemshantering
Rickard Möller, Vice Kårordförande
Rickard ansvarar för internationell utbildningsbevakning samt hjälper in- och utresande
studenter.
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
Micaela sysslar med utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig
Erik förbereder teknologer för arbetslivet genom att anordna olika företagsevents under året
Linnéa Gerhardsson, Projektledare ARKAD
Linnéa är projektledare för Kårens arbetsmarknadsdagar ARKAD
Maria Persson, Informationsansvarig
Maria arbetar med informationsspridning till Kårens medlemmar
Christian Hernvall, Pedell
Christian ansvarar för skötsel och uthyrning av våra lokaler samt teknik och inventarier
Nina Castor, Aktivitetssamordnare
Nina ansvarar för Kårens fritidsverksamhet och hjälper studenter som vill starta eller driva egna
projekt


Införandet av universitetsgemensam studentportal Live@lund
LU betalar 3.3 milj per år under 2014 och 2015j av
universitetsgemensamma medel under förutsättning att fakulteterna
tillskjuter resten av projektkostnaderna.



Oacceptabel bantning av undervisning på universiteten - Artikel i DN av
universitetskansler Harriet Wallberg
Risk för högskolehaveri. Det gap som växer fram mellan högskoleutbildning på
grundnivå respektive forskning väcker stark oro. Vi behöver en uppgörelse över
blocken som garanterar kraftigt ökade anslag till högre utbildning under minst 20
år, skriver nytillträdda universitetskanslern Harriet Wallberg.



Antagningen
Vi har i stort sett hamnat på de måltal som sattes upp. Skickligt och

effektivt jobb av alla som arbetat med antagningen.
Utbildningstyp Nominellt antal Registrerade Diff
Arkitekter
60
60
Brandingenjörer
49
46
Civilingenjörer
1079
1073
Högskoleing
193
192
Iindustridesign
30
30
Master
210
124
Basår
32
30

0
-3
-6
-1
0



Hårt söktryck på populära programmen
390 000 sökte, men bara 241 000 har kommit in på högskola och
universitet i höst. Hårdast är kampen om juridik-, ekonomi- och
medicinutbildningarna i Stockholmsområdet. - Det är fler sökande, men
man har dragit ner på antalet platser. Så det är svårare att komma in på
många utbildningar, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid
Universitets- och högskolerådet. Stockholmsområdet, Uppsala, Lund och
Göteborg är populärast. - Det är de största lärosätena, välkända, med brett
utbildningsutbud och stora upptagningsområden.



Lund lockar flest betalande studenter
Med marknadsföring i nya länder och samarbetspartners kring stipendier
har Lunds universitet i år lyckats locka 40 procent fler internationella
studenter som betalar för sin utbildning. Det gör Lund till bästa i landet.
Kina och USA, Brasilien och Indonesien är de fyra länder som i år toppar
Lunds universitets lista på varifrån flest internationella studenter utanför
EU kommer i från.
Sedan det nationella införandet av avgift för studenter från länder utanför
EU infördes höstterminen 2011 tappade Lunds universitet två tredjedelar
av studenterna. Runt 600 nya internationella studenter varje år blev
drastiskt 200 det första året. Men successivt har universitetet nu hämtat in
tappet och nu i höst kunde man räkna in 490 nya internationella studenter.
Det är 48 procent fler än förra året då 330 studerande skrevs in i Lund.
Regeringens beslut att utöka antalet stipendier som kan sökas av Svenska
institutet av internationella studenter har dessutom gett Lund dubbelt så
många, 70 fler, stipendiater därifrån jämfört med förra året. Fortfarande är
det masterprogrammen på engelska som lockar studenter utanför EU till
Lund. Ekonomi och samhällsvetenskap ligger i topp tillsammans med
LTH:s ingenjörsprogram.



Samverkan med BTH när det gäller utbildningsfrågor.
Det finns en pågående diskussion om utbildningssamarbete med BTH.



Introduktion och nollning har avlöpt mycket bra.
1000 nya teknologer inledde med reflektion
I år testades ett nytt grepp under teknologernas introduktion. Under en dag
under namnet ”Ingenjörsmässig problemlösning med de mjuka

variablerna” fick alla, över 1000, nyantagna civilingenjörsstudenter ägna
sig åt självreflektion, själva och i grupp och under ledning av en grupp
äldre studenter.
– Vi ingenjörer blir otroligt skickliga på att lösa problem med de hårda
variablerna, men det blir allt viktigare att förstå de mjuka variablerna
också. Det finns ett enormt sug efter sådana här frågor, säger Johan
Fredriksson, projektledare.
Hela sommaren har han och 45 studenter i den studentdrivna föreningen
World Values Initiative planerat dagen som ägde rum i tisdags.


”Skapa din framtid” – ett framgångsrikt projekt för breddad
rekrytering
Förra året tog Mohammed Taha, högskoleingenjörsstudent vid Lunds
Tekniska Högskola, initiativ till att göra något som han själv saknade när
han gick på Örtagårdsskolan i Malmöstadsdelen Rosengård: att få träffa en
student med samma bakgrund som han själv.
– Universiteten skulle förhållandevis enkelt få fler sökanden från
studieovana familjer på det här sättet. Flera elever tänker inte på högre
studier som ett alternativ, helt enkelt eftersom de saknar förebilder, säger
Mohammed Taha. Okunskap ligger också i vägen.
– Flera vet exempelvis inte att man gratis får en utbildning som motsvarar
ett värde på en halv miljon kronor, säger han.
I projektet besöker han och andra studenter med liknande bakgrund
åttondeklasser i skolor i Malmö där föräldrarnas utbildningsnivå är låg.
Initiativet har fått namnet ”skapa din framtid” och finansieras numera av
LTH som en del i universitetets uppdrag inom breddad rekrytering.

6. Forskning/FoU – Forskningsinitiativ


Tre miljoner till läkemedelsprojekt
Ett projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar, som till exempel
läkemedelsrester, beviljades nästan tre miljoner kronor från Havs- och
Vattenmyndigheten i början av juli. Projektets mål är att ta fram riktlinjer och
kriterier för dimensionering av läkemedelsrening på svenska avloppsreningsverk.
Tekniker som kommer att testas är behandling med ozon, aktivt kol och möjliga
efterpoleringstekniker.
Under hösten och vintern 2014 kommer pilottester att genomföras på fem
avloppsreningsverk inom NSVA, VA Syd och Gryaab. Genom att testa och
utvärdera på flera reningsverk kan man räkna ut var reningen ska sättas in för att
göra mest nytta för miljön.
Projektet är ett samarbete inom VA-teknik Södra mellan Gryaab, Göteborg Stad
– Kretslopp och Vatten, NSVA, VA Syd, LTH, Sweco Environment AB och
Sweden Water Research AB (som ägs gemensamt av NSVA, Sydvatten och VA
Syd).



Wallenberg Academy Fellows
9 stycken av LU:s 15 nominerade till Wallenberg Academy Fellows har

gått vidare till intervju. Detta är mycket bättre än förra året då 6
nominerade av Lus 15 kandidater kallades till intervju.
NF och LTH:
Erik Wahlén, Matematik, NF
Martin Leijnse, Fasta tillståndets fysik, LTH
Olle Lundh, Atomfysik, LTH
I övrigt medicin (2), Ekonomisk historia (2), Lingvistik, Juridik


Forskare vid Teknisk geologi, LTH, har borrat sig 2,5 km ner i
urberget vid Fröå gruva utanför Åre.
Aldrig tidigare har man fått ett så långt sammanhängande prov av berget.
Borrningen hör också till en av de djupare som gjorts i Sverige.
Målet var dock inte att sätta djuprekord, utan att förse forskare med
uppborrad berggrund. Och det fick man, hela 830 delar om tre meter
vardera, det djupaste från 2495,8 meter. Borrningen är en del av ett
internationellt forskningsprojekt.
Borriggen eller ”Riksriggen” är en nyinförskaffad nationell
forskningsresurs som flera universitet och högskolor kan använda till olika
geovetenskapliga projekt. Riksriggen har bekostats av Vetenskapsrådet
med 26 miljoner kronor, tillverkats av Atlas Copco och finns placerad vid
Lunds Tekniska Högskola. Forskningsprojektet i Åre drevs i samverkan
med Uppsala universitet. 52 forskare från elva olika länder är aktiva inom
projektet. Den teknik som har använts är s.k. kärnborrning med wireline.



Avtal mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum
klart: Nya kunskaps- och informationstjänster klara i början av
2015”
Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse har
nu undertecknat ett samarbetsavtal. Tillsammans ska de utveckla
kunskapsöverföringen mellan akademi och näringsliv då det gäller
renovering av befintliga fastigheter. Konkret handlar det om nya
informations- och kunskapstjänster som blir tillgängliga via en webbportal
i början av 2015. Dennis Johansson vid institutionen för Bygg och Miljö är
föreståndare för centret.



Fem nya SIO utsedda av Vinnova (strategiska innovationsområden)

Nya biobaserade material, produkter och tjänster
Målet är en övergång från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle och
att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi under
den första halvan av det tjugoförsta århundradet.
Koordinator: Jan Lagerström, Skogsindustrierna
LTH/LU har en viktig del i projektet
Folksjukdomar
Målet för programmet är att Sverige år 2020 ska vara ett av världens
ledande ekosystem för life science, som kännetecknas av effektiva och
dynamiska nätverk bestående av starka akademiska forskningsmiljöer,

små företag, global life science-industri och hälso- och sjukvården.
Koordinator: Erik Renström, Lunds universitet,
Övriga SIO:
Sakernas internet (Internet of things); Koordinator: Uppsala universitet
IKT elektroniska komponenter och system; Koordinator Acreo Swedish
ICT
Grafen; Koordinator: Chalmers

7. Internationalisering


Rapport från LUs resa till Stanford
Anders Ax har skrivit en rektorsblogg med titeln ”Att inspireras” där en
del highlights beskrivs
Besök gjordes bl a vid
- Coursear för diskussion och introduktion av MOOCs
- d.school – en förebild för hur man kan utveckla utbildning i innovation
och entreprenörskap.
- Development office som arbetar med fundraising
- SLAC – Stanfords synkrotronanläggning finansierad amerikanska staten
- Fysikinstitutionen
- SRI - Stanfords innovationskontor
- Departmen for Digital Research and Planning
- Innovationskontor I Palo Alto där Vinnova finns representerat



NORDTEK, Stavanger
Den årliga Nordtek-konferensen avhölls detta år i Stavanger med
deltagande av 27 teknisk höskolor/universitet från de fem nordiska
länderna.
Temat var “University for the future” - Creating a competitive learning
environment for engineering students. LTH hade en framträdande roll bl a
genom att Thomas Olsson från Genombrottet var plenarföreläsare med
titeln “The importance of a scholarly approach to teaching and learning".
Under ett annat föredrag presnterade han LTH:s arbete med den
pedagogiska akademin " Rewarding Excellent Teaching- experiences from
Lund University"



Rector´s conference i Göteborg
33rd Conference of Rectors and Presidents of European Universities
of Technology
Temat var Universities’ Role and Ability to Handle Grand Societal
Challenges med 50 representanter från 20 europeiska länders tekniska
universitet



Mottagning av internationella studenter
LTH har i augusti 2014 tagit emot:

260 inresande utbytesstudenter från 31 länder,
64 avgiftsskyldiga mastersstudenter,
22 brasilianska studenter inom stipendieprogrammet Science
without Borders
5 dubbelexamensstudenter (3 från Frankrike, 2 från Japan)
Antalet betalande mastersstudenter har ökat med 15 sedan 2013, främst
beroende på fler stipendier från svenska institutet.


Utvecklad integration och mottagning
Arbetet med integration och gästmottagning av internationella studenter
fortsätter och TLTH har, i samarbete med internationella avdelningen,
identifierat de delar av nollningen som är lämpliga för de internationella
studenterna att delta i. För första gången erbjöds en föreläsning om
värdegrunder för masterstudenterna och mentorsprogram finns på flera av
utbildningarna.



QS Ranking Latinamerika
I den rankinglista som QS släppt för Latinamerika återfinns LTH:s
partneruniversitet inom nätverket Magalhães på de sex översta platserna.
Övriga tio latinamerikanska partners inom Magalhães placerar sig bland
de främsta i sina respektive länder. Två av LTH:s viktigaste partners för
utbytesstudier, ITBA i Buenos Aires och Federico Santa Maria i
Valparaiso stiger på rankingen till plats 45 respektive 39, trots sin
begränsade storlek.



Viktigare besök
Denver University (Luc Beaudoin) som är intresserade av att köpa ett eller
två avslutande år på deras “accelerated master” inom teknik.
Aarhus Universitet (Eskil Holm Nielsen, Charles Möller) som kommer att
beställa utbildning med start under läsperiod 2 2014/2015. Konstruktionen
innebär att individerna formellt är studenter enbart i Danmark men
“deltagare” när de laser kurserna på LTH.

8. Samverkan/Information/Rekrytering/Externa kontakter


Webometrics
Rankingen Webometrics publicerades nyligen och Lunds universitet har
fått sin bästa placering hittills, plats 90 i världen. Bifogat finns en kort
analys över resultatet.



Ny nationell ranking URANK 2014
Att specialhögskolorna hamnar i topp är för att de har en jämförelsevis
smal och specialinriktad verksamhet, menar professor Ingemar Lind, en av
personerna bakom Urank. Därför tyngs de heller inte ner i totalrankningen
trots vissa variabler med sämre värden.

Det gäller bland annat för Handelshögskolan. Trots en andraplats i
totalrankningen hamnar skolan sist, på 28:e plats, när det handlar om att
rekrytera studenter med olika bakgrund.
- Specialhögskolorna hamnar högt i rankningen också för att de är bra
naturligtvis. De ska komma högt, men det är kanske oförtjänt högt av
matematiska skäl, säger Ingemar Lind.
Efter specialhögskolorna placerar sig de väletablerade och stora
universiteten. På den nedre halvan av rankningen hamnar flertalet av
högskolorna och de nya universiteten.
Av resultatet att döma kan man undra om högskolor är sämre än
universitet. Enligt Ingemar Lind är det inte så enkelt.
- Rankningen speglar i någon mån lärosätenas olika förutsättningar och
uppdrag. Ytterst är det staten som ger skolorna deras anslag, vilket
exempelvis gör att de har olika möjlighet att anställa professorer, säger
Ingemar Lind. - Anslagen gynnar ofta äldre universitet. Pengar spelar till
viss del roll, men det är inte hela sanningen. Det tar också tid att skapa ett
bra lärosäte. Dessutom spelar kvalitetsmedvetande och arbete stor roll.
För att få en bättre jämförelse av exempelvis en viss utbildning menar
Ingemar Lind att det är mer relevant att fokusera på så kallade områdesoch programrankningar. Urank har gjort fyra områdesrankningar
uppdelade i medicin/vård, teknik, naturvetenskap och
humaniora/samhällsvetenskap. Det sistnämnda området är vidare rankat på
programnivå: ekonom-, psykolog-, socionom- och juridisk utbildning. Fast
specialhögskolorna och de stora universiteten även i dessa rankningar
generellt håller sig i den övre halvan finns några uppstickare.
Totalrankningen 2014
1. Karolinska institutet
2. Handelshögskolan i Stockholm
3. Sveriges lantbruksuniversitet
4. Kungliga tekniska högskolan
5. Chalmers tekniska högskola
6. Lunds universitet
7. Uppsala universitet
8. Linköpings universitet
9. Göteborgs universitet
10. Stockholms universitet
11. Umeå universitet
12. Örebro universitet
13. Högskolan i Jönköping
14. Södertörns högskola
15. Luleå tekniska universitet
16. Högskolan i Borås
17. Malmö högskola
18. Högskolan i Halmstad
19. Blekinge tekniska högskola
20. Linnéuniversitetet
21. Karlstads universitet
22. Mälardalens högskola

23. Högskolan i Gävle
24. Mittuniversitetet
25. Högskolan Kristianstad
26. Högskolan Dalarna
27. Högskolan Väst
28. Högskolan i Skövde
Medicinrankningen topp 5 av 7 lärosäten (framför allt
läkarutbildningen):
1. Lunds universitet
2. Linköpings universitet
3. Karolinska institutet
4. Göteborgs universitet
5. Örebro universitet
Vårdrankingen topp 5 av 25 lärosäten (framför allt
sjuksköterskeutbildningen):
1. Lunds universitet
2. Karolinska institutet
3. Göteborgs universitet
4. Linköpings universitet
5. Röda korsets högskola
Teknikrankningen topp 5 av 22 lärosäten:
1. KTH
2. Chalmers
3. Lunds universitet (LTH)
4. Linköpings universitet
5. Luleå tekniska universitet
Naturvetenskapsrankningen topp 5 av 14 lärosäten:
1. Sveriges lantbruksuniversitet
2. Lunds universitet
3. Linköpings universitet
4. Umeå universitet
5. Uppsala universitet
Humaniora/samhällsvetenskapsrankningen topp 5 av 23 lärosäten:
1. Uppsala universitet
2. Lunds universitet
3. Linköpings universitet
4. Göteborgs universitet
5. Högskolan i Jönköping
Ekonomrankningen topp 5 av 24 lärosäten:
1. Uppsala universitet 2. Göteborgs universitet 3. Handelshögskolan i
Stockholm 4. Lunds universitet 5. Högskolan i Jönköping

Psykologrankningen topp 5 av 10 lärosäten:
1. Linköpings universitet 2. Uppsala universitet 3. Örebro universitet 4.
Lunds universitet 5. Göteborgs universitet
Socionomrankningen topp 5 av 16 lärosäten:
1. Uppsala universitet 2. Ersta Sköndal högskola 3. Högskolan i Jönköping
4. Linköpings universitet 5. Stockholms universitet


Shanghairankingen 2014
http://www.shanghairanking.com/
Denna ranking fokuserar mycket på forskning - publicerade artiklar och
vetenskapspriser. Jiao Tong-universitet, Shanghai, granskar årligen fler än
1 200 universitet i världen och rankar de 500 bästa. Enligt listan är 16 av
de 20 bästa universiteten i världen amerikanska.
Bäst i Sverige
1. Karolinska institutet: 47 (44)
2. Uppsala universitet: 60 (73)
3. Stockholms universitet: 78 (82)
4. Lunds universitet: 101-150 (oför.)
5. Göteborgs universitet: 151-200 (oför.)
Liksom tidigare år är det de amerikanska lärosätena som fullkomligt
dominerar listorna. Bäst i år är Harvard, Stanford och MIT.
Bästa europeiska universitet är brittiska Cambridge på plats 5 och Oxford
på delad 9:e plats. Schweiziska ETH på plats 19 på världsrankinglistan.
På plats 21 kommer det bästa asiatiska universitetet, Tokyo universitet.
Det högst rankade nordiska universitetet är Köpenhamns universitet på
plats 39. På plats 47 kommer sedan Karolinska Institutet i Stockholm.
Uppsala universitet är rankat som världens 60:e bästa läroanstalt med Oslo
universitet på plats 69 och Helsingfors universitet på plats 73.
Danska Århus universitet finns på plats 74 och Stockholms universitet på
plats 78 är det sista nordiska universitetet som ryms med på Top 100listan.
Bland de 500 främsta universiteten ökar Europa sin andel från 200 till 205
st på bekostnad av Amerika (från 182 till 177) och Asien (från 114 till 113
st)



QS-Worlds University Ranking
Lunds universitet har placerats främst bland svenska lärosäten den årliga
rankingen utförd av internationella QS World University Ranking. QS
utvärderar 700 av världens bästa lärosäten och rankar 400. Totalt finns
omkring 17 000 lärosäten i världen. Lunds universitet har under flera år
hamnat bland de 100 främsta och kommer i år på plats 60
Det är framförallt på området Academic reputation som Lunds universitet
har förbättrat sina resultat. Resultatet inom Academic reputation grundar
sig på enkäter till akademiker runt om i världen om vilka universitet de
anser vara bäst inom sitt ämnesområde. Andra områden som stärks är
Faculty Student, International faculty, International students samt

Citations per faculty, medan indikatorn Employer reputation har
försämrats
Lunds universitet placering på QS sedan 2007
2007 108
2008 88
2009 87
2010 72
2011 88
2012 71
2013 67
2014 60


Swedish higher education 'best in Europe'
Sweden is the top provider of higher education in Europe, second only to
the U.S. in the world, a global study has found for the third year running.
Sweden's higher education system was also ranked best in the world, when
each country’s level of economic development was taken into account.
The ranking of the 50 countries worldwide was done by Universitas 21, a
global network of leading research universities. Lund University is
currently the only Swedish member university.



Regionala högskolor måste banta
Färre program och färre studenter. Flera regionala högskolor får sänkta
anslag de kommande åren och förbereder sig för en mindre kostym. Det
kommer att innebär att några ingenjörsprogram läggs ner, men några nya
kommer också att starta.
Antalet helårsstudenter på universiteten och högskolorna har minskat
sedan ett par år tillbaka och fortsätter att minska de kommande åren. När
regeringens anslag krymper finns det helt enkelt inte utrymme att
finansiera lika många studenter som tidigare, trots den stora efterfrågan
från studenterna.
Beräkningar som UKÄ har gjort visar att antalet helårsstudenter kommer
att vara ungefär 276 000 2016. Det är nästan 20 000 färre än 2009.
Högskolan Väst kommer att få ett sänkt anslag för grundutbildning med
totalt 56 miljoner kronor till 2017. Det beror huvudsakligen på att
regeringen tar bort de tillfälliga platser som högskolan har haft sedan 2010
och som förlängdes när Saab Automobile gick i konkurs i december 2011.
Antalet utbildningsplatser på Högskolan Väst ska minska med 800 fram
till 2017 och hösten 2015 kommer några program inte att ta in
förstaårsstudenter.
Högskolan i Gävle får minskade anslag med 38 miljoner kronor till 2017.
Till 2017 måste ytterligare 500 utbildningsplatser försvinna.
Blekinge Tekniska Högskola har fått besked från regeringen om
minskade anslag med 40 miljoner kronor till 2017. Det innebär att
högskolan måste gå från 3000 helårsstudenter till 2500.– Vi börjar
anpassningen redan nu och har en plan som innebär att vi 2016 ska landa
på 30 utbildningsprogram med 30 studenter i varje kurs. I dag har vi 45

program och tidigare har vi haft 65 program, säger Anders Hederstierna,
rektor på Blekinge Tekniska Högskola.
Redan till hösten kommer man att stoppa intagen på
civilingenjörsprogrammet i data- och mediateknik och
högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem. Båda programmen
har haft få sökande. – Vi försöker att konsolidera och fokusera på de
ingenjörsutbildningar som är efterfrågade och det kan också bli aktuellt
med några nya program fram till 2016. Nedskärningarna på Blekinge
Tekniska Högskola kommer framför allt att drabba humanistiska- och
samhällsvetenskapliga program. Högskolan varslade i februari 30
anställda om uppsägning och i maj har 16 personer sagts upp, några
arbetar kvar men finansieras av externa medel.

Företagsnyheter av intresse för LTH


Medicon Village spränger 1000-personersgränsen och visar ny
tillväxtmodell för svensk life science
Idag är det över 1000 personer som arbetar på Medicon Village, och
utvecklingen har gått snabbare än förutspått vid starten 2012. En fortsatt
tillväxt för svensk life science är kritisk, och Medicon Village visar på hur
ett nytt sätt att samarbeta gränsöverskridande kan vara lösningen.
VINNOVA konstaterade nyligen i rapporten ”Global trends with local
effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012” att Life Scienceindustrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige under de senaste
fem åren. Medicon Village visar på en motsatt trend och har skapat en
modell för att främja samverkan mellan industri, akademi och offentliga
aktörer.
Medlemmarna på Medicon Village arbetar inom områdena prevention,
diagnostik samt vård och behandling. Olika organisationsformer samsas
om ytorna - såväl forskare som regionala myndigheter och näringsliv finns
på plats. Nu arbetar över 1000 personer i fler än 90
medlemsorganisationer: produktbolag, service bolag/ leverantörer, institut,
forskning, hälsovård/forskning/administration.



Livsmedelsproducenten Orkla Foods flyttar huvudkontoret från Eslöv
till Malmö. 225 personer berörs av flytten som ska ske år 2016. Inga
uppsägningar planeras.
Tillagningsenheten med 275 anställda blir dock kvar i Eslöv.
Exempel på större huvudkontor som flyttar till Malmö
2016: Orkla Foods (globalt huvudkontor)
2015: Ikeas globala mötesplats ”Hubhult”
2014: Perstorp (kemitillverkare); Peugeot (svenskt huvudkontor)





Tetra Pak inleder förhandling avseende stängning av fabriken för
förpackningsmaterial i Lund
Lund, Sverige 2014-08-27 – En minskande efterfrågan på
dryckeskartonger över hela Europa och därmed en överkapacitet vid Tetra

Paks® fabriker i hela regionen har tvingat företaget att inleda
förhandlingar om föreslagen stängning av fabriken för
förpackningsmaterial i Lund. Genom att flytta produktionen till andra
fabriker i Europa kommer Tetra Pak bättre kunna betjäna sina kunder och
kan stärka sin konkurrenskraft. Föreslaget om nedläggning av fabriken
berör 250 medarbetare i Lund.
På senare år har efterfrågan på dryckeskartonger i Europa sjunkit, vilket
skapat en betydande överkapacitet i Tetra Paks fabriker i regionen.
Inhemsk efterfrågan har också minskat betydligt vilket innebär att
företagets fabrik för förpackningsmaterial i Lund nu exporterar det mesta
av tillverkningen till kunder i andra länder. För många av dessa kunder
skulle det vara mer praktiskt om de betjänas av andra Tetra Pak-fabriker
som ligger närmare deras egna anläggningar.
Efter en noggrann genomgång av den europeiska marknaden, marknadens
potential och Tetra Paks egen produktionskapacitet i regionen, föreslår
företaget att fabriken i Lund stängs.
"Vårt beslut att ta upp förhandling har varit svårt och speglar inte på något
sätt det hårda arbete och det engagemang som finns hos personalen vid vår
fabrik i Lund. Vi inser att detta är en mycket svår nyhet för de anställda
som berörs. Om förslaget genomförs kommer vi att erbjuda stöd till alla
anställda som berörs, tex omplaceringshjälp och jobbrådgivning,” säger
Sam Strömerstén, Executive Vice President för Supply Chain Operations.
Fabriken i Lund exporterar idag närmare 80 procent av sin produktion.
Genom förslaget kommer Tetra Pak närmare sina kunder och kan bättre
och snabbare betjäna dem genom att leverera förpackningsmaterial från
sina andra fabriker i Europa. ”Vi är övertygade om att det skulle ge en
markant förbättring av effektiviteten inom vår europeiska verksamhet, öka
vår konkurrenskraft i en miljö där konkurrensen hela tiden trappas upp och
hjälpa oss att säkra långsiktig hållbar tillväxt för vår europeiska
verksamhet,” säger Adolfo Orive, Cluster Vice President Europe &
Central Asia.
Företaget ska förhandla med lokala fackföreningar. Beroende på resultatet
av dessa förhandlingar så har företaget för avsikt att stänga fabriken i
början av 2015 vilket berör ca 250 anställda. Förslaget om stängning gäller
fabriken för produktion av förpackningsmaterial, övriga verksamheter i
Lund, som sysselsätter cirka 3500 medarbetare, berörs inte av förslaget.


Lundachefen blir VD när Sony Mobile stöps om
Platschefen för Sony Mobile i Lund, Bengt-Arne Molin, kliver upp och
blir vd för hela det svenska bolaget Sony Mobile Communications AB.
Han ersätter Kunimasa Suzuki, som även lämnar ordförandeklubban till
holländaren Dennis van Schie. Emellertid är Sony Mobile
Communications AB i Lund inte längre högst upp i bolagsstrukturen i
Sonys mobilverksamhet. Sedan i somras är huvudet japanska Sony Mobile
Communcations Inc, som fortsatt styrs av Kunimasa Suzuki. Men Suzuki
har nu alltså lämnat sina formella uppdrag i Sverige



Wihlborgs breddar Ideon med ny paraplyorganisation

Ideon i Lund ska marknadsföras som en betydlig större enhet än den
geografiska yta forskningsparken utgör i dag. Med stora expansionsplaner
drar fastighetsägaren Wihlborgs igång strategiprojektet ”@Ideon” för att
bredda varumärket tillsammans med aktörer som Briggen och Vasakronan.
I strikt mening är Ideon 110.000 kvadratmeter kontor och labbyta utmed
E22. Men i folkmun är Ideon mer än så, det används som benämning på
större delen av näringslivsklustret i norra Lund.
Wihlborgs vill utnyttja detta och gör nu ett omtag på varumärket.
Samarbetet skulle involvera konkurrerande fastighetsägare som Briggen,
Vasakronan och Medicon Village. I gengäld skulle Ideon kunna
marknadsföras som Europas största forskningspark, med drygt 500 företag
i olika storlekar inklusive Sony Mobile, Axis och hela Medicon Villageområdet


Nästan hälften av Sveriges 100 främsta innovationer har skapats av
uppfinnare anställda vid företag.
Universiteten står endast för 20 procent. Det visar en ny rapport, som även
föreslår ändrat fokus för statliga innovationssatsningar.
REFORMINSTITUTET har tillsammans med forskningsinstitutet Ratio
släppt rapporten Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?
Rapportförfattaren Christian Sandström, forskare vid Chalmers Tekniska
Högskola, har tittat på var 100 av Sveriges viktigaste innovationer skapats.
Resultatet visar att 80 procent av innovationerna kommer från näringslivet
och 20 procent kommer från universiteten. Av de 80 procent som kommer
från näringslivet har 47 procentenheter av innovationerna skapats i ett
etablerat företags FoUverksamhet. Övriga 33 procentenheter kommer från
fristående uppfinnare och entreprenörer. Resultaten skiljer sig dock
mellan olika sektorer. Inom exempelvis medicin och hälsa står
universiteten för mer än 50 procent, medan i andra sektorer, såsom
verkstad, bygg, telekom och IT, har de en näst intill försumbar roll.
Andelen fristående uppfinnare och entreprenörer har också ökat de senaste
decennierna.
Varför kommer en så stor del av innovationerna från näringslivet?
- För att skapa banbrytande innovationer krävs i regel en kombination av
tekniskt kunnande, marknadskännedom, tillgång till kapital samt en viss
grad av autonomi. Etablerade företag har den grad av teknisk och
kommersiell specialisering som är nödvändig. I bästa fall har de även
kassaflöden som kan finansiera större utvecklingsprojekt, fortsätter
Sandström. Han pekar på att fristående uppfinnare i regel möter
svårigheter när det handlar om tillgång till kapital, men att de genom sitt
oberoende kan skapa radikalt annorlunda innovationer. - Universiteten
ägnar sig däremot ofta åt vetenskap, snarare än tillämpningar. Forskare har
begränsad erfarenhet av kommersialisering och de kanske är mer
intresserade av vetenskap än av affärer.
Vilken slutsats drar du av resultatet i rapporten?
- En stor del av innovationspolitiken har handlat om universiteten och
vikten av samverkan mellan staten, akademin och näringslivet. Rapporten
visar att det privata näringslivet står för den överväldigande majoriteten av
Sveriges banbrytande innovationer.



Mobilenheten i Lund tar Sonys nedskrivningsbesked med ro
(Rapidus17 sept)
Japanska Sony-koncernen skriver ner värdet på mobildivisionen, där
verksamheten i Lund med ett par tusen anställda och konsulter ingår. De
första delarna av den nya framtidsplanen har också presenterats. Men
fackförningarna i Lund är luttrade och tar än så länge beskeden med ro
Under räkenskapsårets första kvartal omsatte Sonys mobildivision
motsvarande 22 miljarder kronor, men visade en förlust på 190 miljoner
på operativ nivå. Försäljningsprognosen för Sony-koncernen lämnas
oförändrad i dagens uppdatering, på 7.800 miljarder yen motsvarande
knappt 520 miljarder kronor, men istället för en operativ vinst på 140
miljarder yen spås en förlust på 40 miljarder yen.



Jobb i Lund hotas när Sony Mobile kapar 1.000 tjänster (Rapidus 18
sept)
Sonys mobilverksamhet ska kapa 1.000 jobb för att få affärerna på fötter.
Det innebär att var sjunde anställd ska bort. Lund hamnar åter i skottlinjen.
Rapidus kunde igår berätta om den nya plan Sony lagt fram för
mobilverksamheten. Under onsdagens lopp gick koncernchefen Kazuo
Hirai ut med fler detaljer om framtiden.
Koncernen genomför nu en 15-procentig neddragning av personalstyrkan
inom mobildivisionen. Bakgrunden är att segmentet åter visar förlust.
Totalt har Sony Mobile 7.100 anställda. I Lund jobbar ett par tusen
anställda och konsulter, samtliga inom mobilutveckling. Så sent som 2013
genomfördes ett sparpaket där 650 anställda varslades om uppsägning,
främst inom hårdvaruutveckling.



Två av tre har nytt jobb efter tidigare sparpaket på Sony och Ericsson
Statistiken för de uppsagda är hoppfull. Mer än två tredjedelar har nytt
jobb i dag, och en stor andel har till och med fått högre lön.
190 fasta tjänster och cirka 160 konsultjobb försvinner som nettoeffekt av
att Ericsson lägger ned modemverksamheten i Lund och samtidigt startar
en forskningsenhet inom radioteknik. På Sony Mobile ska var sjunde tjänst
kapas världen över.
Varslen kommer ungefär ett år efter att den senaste sparrundan
verkställdes. 2012 och 2013 fick runt 430 personer gå från Sony Mobile
medan närmare 290 fick lämna ST-Ericsson i samband med skilsmässan
från STMicroelectronics.
De allra flesta av dem har i dag hittat nya jobb 376 före detta Sonyanställda har anmält sig till Trygghetsrådet, som hjälper uppsagda
tjänstemän på fackets och arbetsgivarens uppdrag. 299, alltså närmare 80
procent, har gått vidare till nya arbeten medan 77 personer är kvar i
omställning hos Trygghetsrådet. De tidigare ST-Ericssonanställda har haft
kortare tid på sig att hitta nytt jobb, men även här är 65 procent av de 237
som vänt sig till Trygghetsrådet åter i arbete. Då är inte de 40 som togs
över av Intel medräknade. Minst två tredjedelar av de som sagts upp från
telekomjättarna de senaste två åren har därmed fått nytt jobb. 82 procent

av de före detta ST-Ericssonmedarbetarna uppger att de fått liknande eller
högre befattning än vad de hade innan. 40 procent har fått högre lön.
Siffrorna för Sonypersonalen ser i princip likadana ut. Av de som fått jobb
är merparten, 65–70 procent, kvar i Malmö-Lundområdet. Övriga är
fördelade runt om i Skåne och en handfull har fått jobb i Köpenhamn.

9. LU – allmänt (inklusive ESS och MaxIV)


Första spadteget för ESS
Sveriges och Danmarks forskningsministrar, Jan Björklund och Sofie
Carsten Nielsen, tog 2 sept gemensamt det symboliska första spadtaget till
den europeiska materialforskningsanläggningen ESS utanför Lund.



Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella
forskningsanläggningar
Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar
som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit
underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och
utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö
som ska ändra på det.
Sekretariatet finns i Malmö och drivs av Research Match på uppdrag av
VINNOVA. Det ska hjälpa svenska företag som vill delta när
anläggningarna gör upphandlingar av utrustning, varor och tjänster.
Upphandlingarna kan innefatta alltifrån högteknologisk utrustning och
byggprojekt till leveranser av enklare varor och tjänster. Det nya
sekretariatet ska också medverka till att företag i Sverige utnyttjar
anläggningarna för forskning i större utsträckning.



Uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och
kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska
spallationskällan (ESS)
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att stimulera svenskt deltagande,
utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den
europeiska spallationskällan (ESS) genom att initiera och genomföra åtgärder
med syfte att skapa ett brett svenskt utnyttjande av ESS inom forskning och
näringsliv



LU Rektorsvalet.
Styrelsen för LU beslutar förorda Torbjörn von Schantz som ny
rektor för LU.
Lärare och studenter vid Universitetet vill se Torbjörn von Schantz som ny
rektor. Han vann en solklar seger med 27 av 46 röster i en rådgivande
omröstning. Universitetskollegiet, som består av lärare, annan personal
och studenter, hade 46 röstande. Torbjörn von Schantz fick 27 röster redan
i första omgången, och kunde därför omgående koras till Universitetets
interna kandidat.

Fysikern Pär Omling, toppkandidat i förra rektorsvalet, kom tvåa med 13
röster. Eva Wiberg, som idag är Universitetets prorektor, fick fem röster
och Karin Markides, för närvarande rektor för Chalmers i Göteborg, fick
en röst.


Kort om Torbjörn von Schantz:
f. 1954, gift, fyra barn, tre barnbarn och bosatt i Lund
1981 Disputerade på en avhandling om rävar: “Evolution of group living,
and the importance of food and social organization in population
regulation – a study on the red fox (Vulpes vulpes)”
2000 Professor i zoologisk ekologi vid Lunds universitet
1998-2002 Prefekt för Ekologiska institutionen vid Lunds universitet
2006-2011 Dekan för Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet
2004-2010 Ledamot (lärarrepresentant) i Lunds universitetsstyrelse
2013 Prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
För beredningsgruppen återstår nu arbetet med att föreslå ny prorektor.
Det arbetet sätter igång omgående och processen kommer i stort sett vara
densamma som vid rektorsrekryteringen. Förutom ordförande Margot
Wallström, ingår Mats Svegfors och studentrepresentant Cecilia Skoug i
beredningsgruppen tillsammans med professor Tommy Andersson vid
Medicinska fakulteten. Han ersätter dekan Ann-Katrin Bäcklund som varit
med i arbetet med att utse rektor. Vår ambition är att styrelsen ska kunna
utse prorektor vid sitt sammanträde 12 december.



Resultat från valet vid LTH
Röstberättigade lärare och administrativ personal vid Lunds Tekniska
Högskola har således beslutat att föreslå följande lärarrepresentanter och
representanter för övriga anställda för L THs styrelse för mandatperioden
2015-01-01 - 2017-12-31:
Lärarrepresentanter , LTHs styrelse:
Anne Landin, prof, Inst. för Byggvetenskaper
Maria Johansson, prof, Inst. för Arkitektur o byggd miljö
Stefan Kröll, prof, Fysiska institutionen
Marilyn Rayner, univ. lektor, Inst. för Livsmedelsteknik
Thomas Laurell, prof, Inst. för Biomedicinsk teknik
Aylin Ahadi, univ. lektor, Inst. för Maskinteknologi
Peter Rådström, prof, Kemiska institutionen (omval)
Representanter övriga anställda, LTHs styrelse:
Marianne Olsson, Inst. för Immunteknologi
Johan Hugosson, LTHs kansli
Valberedningens förslag till näringslivsrepresentanter i L THs styrelse för
mandatperioden 2015-01-01 - 2017-12-31:
Charlotta Falvin, Styrelseproffs, ordförande
Sven Landelius, Styrelseordförande ESS AB
Jeny Bengtsson, VD AB Tetra Pak

Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola.
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Antagning HT 2014
SLTH 2014-10-10
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Förutsättningar
• Bra söktryck
• Planerad omstart av Tekniskt basår
• Upprätthålla volymen i Helsingborg
• Ny Master in Architecture (2 år)
• Restriktiv antagning
• Första året med nya gymnasiet – ny urvalsgrupp
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Utfall per utbildningstyp
Utbildningstyp

Kvinnor

Män

Totalt
2014

Nominellt
platsantal

Totalt
2013

Arkitekt

31

28

59

60

72

Basår

17

15

32

32

–

Brandingenjör

17

29

46

49

52

Civilingenjör

361

706

1067

1079

1103

Industridesign kandidat

17

13

30

30

30

Högskoleingenjör

45

145

190

193

199

Master

73

77

150 (+25)
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131

Utfall könsfördelning
Utbildningstyp

Andel kvinnor
H14

Andel kvinnor
H13

Arkitekt

52,5

55,6

Basår

53,1

-

Brandingenjör

37,0

20,8

Civilingenjör

33,8

33,5

Industridesign - kandidat

56,7

53,3

Högskoleingenjör

23,7

18,1

48

48,5

Master
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1:a handssökande per plats
Program

H14

HT13

Arkitektutbildning

8,5

7,4

Brandingenjörsutbildning

3,5

3,7

Civilingenjörsutbildning i bioteknik

1,8

1,3

Civilingenjörsutbildning i datateknik

2,1

2,2

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

2,0

1,6

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

1,2

1,2

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi

6,8

6,4

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik

1,1

1,1

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik

1,5

1,2

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

1,3

1,5

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

1,7

1,5

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design

3,7

3,6

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

1,9

2,2

Civilingenjörsutbildning i riskhantering

1,1

1,4

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik

1,8

2,2

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik

1,8

2,3

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap

1,6

1,9

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad

1,5

1,7

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik

1,3

1,1

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik

0,7

1,4

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

1,5

1,8

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

1,4

1,5

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik

1,3

1,6

Kandidatutbildning i industridesign

4,4

4,2
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Jämförelse med Chalmers, KTH och LiTH
• LTH har 11 CI-utbildningar som finns på andra orter
• 2 betygsgrupper
• LTH ligger högst
– Nya betyg: 2 av 11 utbildningar
– Gamla betyg: 6 av 11 utbildningar
•

Maskinteknik och Industriell ekonomi i topp nationellt
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Internationell antagning
• Masterprogram som ges av LTH: 9
• Masterprogram som ges tillsammans med utländska
universitet: 2
• Science without Borders – Brasilien
• Utbytesstudenter
• Sommarskolor etc
Lunds Tekniska Högskola |Utbildningsavdelningen| Camilla Hedberg| 2014-10-01

Studieavgifter vid Lunds universitet
• Antal nya betalande studenter
2011

2012

2013

2014

LU

195

230

330

490

LTH

37

26

57

84
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Studieavgifter inom Sverige
• Utfall 2013
Intäkt
MSEK

Tidigare
indragning
MSEK/år

LU

49

- 41

Chalmers

37

- 61

KTH

46

- 105

• Prognos intäkter:
– 2014: 70 MSEK
– 2015: 80-85 MSEK
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Masterprogram - antagning
2010

2013

2014

Varav
avgiftsskyldiga

Villkorligt
antagna

Biotechnology

22

11

11

6

0

Food and Nutrition

20

12

24

13

0

Industrial Design

28

27

29

6

15

SUDes

26

12

20

5

1

System-on-Chip

27

12

12

6

0

Water Resources Engineering

23

3

7

5

0

Wireless Communication

35

29

31

16

5

25

30

5

8

11

0

0

131

175

62

29

9

22

22

Energy Efficient Building Design
Architecture (MARK)
Totalt antal Masterstudenter

204

Science without Borders
Totalt antal avgiftsskyldiga ht 2014
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84

Science without Borders – Brasilien
Sverige

LU

LTH

2013

46

9

9

2014

92

28

22

2015

Sikte på 100

?

?

Medelpoäng Sverige 2013-08-20: 54,4 hp (Prestationsgrad 90 %)
Medelpoäng LTH 2014-09-08:
60 hp – 4 studenter
50-55 hp – 3 studenter
48,5 hp – 1 student
38 hp – 1 student
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54,3 hp (Prestationsgrad 90 %)

Inkommande utbytesstudenter
Avtal

2013

2014

LTH:s avtal

209

185

LU-gemensamma

33

37

University of
California

8

20

250

242

Totalt
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Inte bara volym – kvalitet är viktigt!
• Utbytesstudenter
– 95 % tycker att det är lätt att söka till LTH
– 75 % är väl integrerade med svenska
studenter
– 95 % rekommenderar LTH efter sitt utbytesår
• Master
– 97 % tycker att registrering fungerade smidigt
– 100 % fick bra introduktion till programmet
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Internationell antagning
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Nya betalande HT2014
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Utfall per program
Program

Platser

Urval Urval Registre1
2
rade

Andel
kv H14

Andel kv
H13

Arkitekt

60

84

65

59

52,5

55,6

Brandingenjör

49

75

53

46

37,0

20,8

CI i bioteknik

58

78

63

56

67,9

50,8

CI i datateknik

112

140

120

120

8,3

10,3

CI i
ekosystemtekni
k

58

80

61

56

73,2

69,5

CI i
elektroteknik

83

95

85

76

17,1

10,2

CI i industriell
ekonomi

101

130

105

93

36,6

40,4

CI i infokom

44

67

50

52

21,2

20,0

CI i kemiteknik

54

70

58

52

42,3

53,7
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Utfall per program, forts
Program

Platser Urval
1

Urval Registre2
rade

Andel
kv H14

Andel kv
H13

CI i lantmäteri

54

70

58

53

37,7

54,5

CI i väg- och
vatten

101

130

108

98

32,7

42,6

CI i maskinteknik

129

175

137

137

24,8

20,1

CI i maskinteknik
– TD

30

40

31

31

48,4

43,3

CI i riskhantering

40

40

40

28

CI i teknisk fysik

85

103

88

83

19,3

20,5

CI i teknisk
matematik

35

50

38

34

38,2

29,4

CI i teknisk nano

55

72

56

58

34,5

29,8

CI i medicin och
40
63
45
teknik
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40

72,5

65

35,7

Utfall per program, forts
Program

Platser Urval Urval Registre- Andel Andel
1
2
rade
kv H14 kv H13

HI - bygg, järnväg

25

39

27

28

14,3

14,8

HI - bygg, väg- och
trafik

25

35

27

19

26,3

13,8

HI - bygg, arkitektur

65

100

68

67

41,8

33,3

HI - datateknik

46

62

47

49

10,2

12,5

HI – elektro med
automation

32

41

33

27

11,1

5,7

Kandidat i
industridesign

30

30

30

30

56,7

53,3

Teknisk basår

32

38

35

32

53,1

-
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Lunds Tekniska Högskola
DELÅRSBOKSLUT 2014-06-30

Redovisat resultat 2014-06-30 (tkr)
Utbildning

Utfall jan- jun Utfall jan- jun
2014
2013

Förändring

Förändring
%

Intäkter

280 600

270 804

9 796

3,6%

Kostnader

-298 762

-291 308

-7 454

2,6%

Resultat

-18 162

-20 504

2 342

Utfall jan- jun Utfall jan- jun
2014
2013

Förändring

Förändring
%

Forskning
Intäkter

620 984

603 130

17 854

3,0%

Kostnader

-604 972

-583 016

-21 956

3,8%

Resultat

16 012

20 114

-4 102

Totalt resultat LTH

-2 150

-390

-1 760

-102 479

-76 665

-25 814

Totalt resultat Lunds universitet

Budgetuppföljning
Budget janjuni

Utfall jan- jun

255 977

280 600

24 623

9,6%

-269 582

-286 356

-16 774

6,2%

-13 605

-5 756

7 849

0

-12 406

-12 406

-13 605

-18 162

-4 557

Budget janjuni

Utfall jan- jun

559 565

620 984

61 419

11,0%

-565 993

-580 246

-14 253

2,5%

-6 428

40 738

47 166

0

-24 726

-24 726

-6 428

16 012

22 440

Totalt LTH

-20 033

-2 150

17 883

Totalt Lunds Universitet

-79 284

-102 479

-23 195

Utbildning
Intäkter
Kostnader exkl löpande semesterlönekostn.
Resultat
Löpande semesterlönekostnad

Redovisat resultat utbildning

Forskning
Intäkter
Kostnader exkl löpande semesterlönekostn.
Resultat
Löpande semesterlönekostnad

Redovisat resultat forskning

Avvikelse Avvikelse %

Avvikelse Avvikelse %

Totalt per enhet
Enhet

Resultat 201406-30

Myndighetska
pital IB 2014

Oförbrukade
bidrag

Arkitektur och byggd miljö
Biomedicinsk teknik
Bygg- och miljöteknologi
Byggvetenskaper
Datavetenskap
Designvetenskaper
Elektro- och informationsteknik
Energivetenskaper
Fysik
Immunteknologi
Kemiska institutionen
Kemiteknik
Livsmedelsteknik
Maskinteknologi
Matematikcentrum
Reglerteknik
Teknik och samhälle
Teknisk ekonomi och logistik
Husstyrelser
Centrumbildning för vidareförmedling
LTH gemensamt inkl ID-A o Hbg

736
3 279
1 212
1 730
-544
1 061
938
11 126
7 045
-345
-773
788
185
442
140
1 698
2 205
802
-1 149
6 364
-1 958

13 547
492
4 836
2 153
-5 242
12 816
21 724
20 339
59 373
17 071
23 261
21 234
2 180
12 477
5 488
8 156
34 825
9 868
11 817
8 747
-13 951

Totalt

34 982

271 211

502 297

Totalt semesterlönekostnad

-37 132

1 624 767

2 951 590

Redovisat resultat
Totalt Lunds Universitet

33
50
39
27
10
23
40
21
84
32
35
32
19
4
9
-6
4
3

294
337
817
807
881
520
732
157
674
122
211
633
015
569
651
243
649
128
0
24 337
11 008

-2 150
-102 479

Besparingsbeting utbildning 2014

Budgeterat
resultat helår
2014

Prognos 2

Förändring

-27 961

-25 202

LTHs institutioner exkl. livsmedel

-6 002

Livsmedelsteknik (flytt till Lund)

Besparingsbeting

Över/-under

2 759

2 500

259

1 394

7 396

7 214

182

5 202

3 030

-2 172

214

-2 386

Vattenhallen

3 618

131

-3 487

72

-3 559

Husstyrelser

-384

-451

-67

0

-67

-25 527

-21 098

4 429

10 000

-5 571

LTH gemensamt inkl. ID-A verkstaden

Deltotal

Forskningsinkomster
• Under perioden 1 januari – 25 september 2014 har LTH
ingått 222 nya avtal med externa finansiärer till ett
sammanlagt värde av ca 621 400 tkr.
450 000
400 000
350 000
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0
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Kommentarer till LTHs delårsbokslut 2014-06-30
LTHs kommentarer utgår ifrån det ekonomiska utfallet jämfört med motsvarande period föregående år
samt budget och senast lämnade prognos.
Sammanfattning:


LTH redovisar ett sammantaget resultat på -2,1 mnkr fördelat på -18,1 mnkr inom utbildning
och +16 mnkr inom forskningsverksamheten. Resultatet för samma period föregående år var
-0,4 mnkr fördelat på -20,5 inom utbildning och +20,1 inom forskning.



LTHs ingående myndighetskapital 2014 som nästan uteslutande återfanns inom
forskningsverksamheten uppgick till totalt 271 mnkr. 257 mnkr av detta var oförbrukade
statsanslag på verksamhetsgrenarna 21, 24 och 30.



Underskottet på -18,1 mnkr inom utbildningsverksamheten är 4,6 mnkr sämre det
budgeterade resultatet på -13,6 mnkr. Underskottet kan ses som missvisande då detta
inkluderar den löpande semesterlöneskulden på -12,4 mnkr per den 30 juni. Om resultatet
korrigeras för detta blir resultatet istället ett underskott på -5,7 mnkr dvs. ca 7,8 mnkr högre än
budget. Det förbättrade resultatet beror i första hand på planerade nedskärningar i form av
minskade driftskostnader vilket vidare visas i prognos 2.



Överskottet på +16 mnkr inom forskningsverksamheten är 22,4 mnkr bättre än det
budgeterade underskottet på -6,4 mnkr för de första sex månaderna. Resultatet utgörs främst
av (för helåret förutbetald) oförbrukad medfinansiering från LU till Fysik för Linné- och
Wallenbergprojekt på ca 2 mnkr, medel för vidareförmedling inom Create Health på ca 5 mnkr
samt, efter riksrevisionens påpekande, resultatförda periodiseringar vid en av LTHs
institutioner på ca 10 mnkr.



Den löpande semesterkostnaden inom forskningsverksamheten uppgick per den 30 juni till
24,7 mnkr. Då man med hjälp av oförbrukade bidrag tillfälligtvis tar höjd för
semesterkostnaden inom verksamhet som bedrivs med externa medel, får kostnaden inte
samma genomslag i resultatet som inom utbildningsverksamheten.



Det har uppmärksammats att då en verksamhet förväntas generera ett nollresultat har i vissa
fall budgetering undlåtits. Förfaringssättet förväntas inte nämnvärt påverka det slutliga
resultatet men de totala intäkterna respektive kostnaderna per kontogrupp kan därmed vara
missvisande i budgeten och försvårar analys av förändringar och trender i verksamheten.
Omfattningen av detta är i nuläget oklart men LTHs kansli kommer under hösten att
genomföra ett projekt för att förbättra budget-, boksluts- och uppföljningsarbetet.



Förutbetalda och upplupna intäkter uppgick i delårsbokslutet till 646,8 mnkr respektive 144,5
mnkr. Periodiseringarna var fördelade på 11,7 mnkr inom utbildning och 490,6 mnkr inom
forskning distribuerat på 1523 olika aktiviteter.



Antalet heltidsekvivalenter är 1463 och oförändrat jämfört med samma period föregående år.
Det har emellertid skett en växling mellan befattningskategorierna varvid antalet doktorer och
lektorer ökat medan administrativ personal minskat med drygt 7 %.

Utbildning
För att ge institutionerna en rimlig finansiering under 2014 beslutade LTHs ledning att fördela GUanslaget enligt den interna modellen varvid anslaget från LU kompletterades med 26,8 mnkr av LTH
gemensamts myndighetskapital.
LTHs ledning har lagt ett besparingsbeting på 10 mnkr inom utbildningsverksamheten för helåret
2014. LTHs institutioner ska vidta åtgärder för att förbättra resultatet med 7,5 mnkr och
områdeskansliet med 2,5 mnkr jämfört med budget.
Det sammantagna ingående myndighetskapitalet 2014 inom utbildningsverksamheten vid LTH
uppgick till 0,3 mnkr. Myndighetskapitalet vid LTHs institutioner på sammanlagt 12,2 mnkr är mycket
ojämnt fördelat mellan enheterna. LTH gemensamts myndighetskapital som uppgick till 24,5 mnkr
efter byte av myndighetskapital med både LU centralt och egna institutioner under 2013 kommer att
vara förbrukat vid årets slut. 9,9 mnkr av kapitalet avser centrumbildningar och husstyrelser medan
resterande myndighetskapital som utgörs av underskott återfinns vid Campus Helsingborg.
Grundutbildningen som bedrivs med statsanslag samt de gemensamma kostnaderna på
verksamhetsgren 10 visar underskott medan uppdragsutbildningen, som utgör ca 0,5 % av
utbildningsverksamheten, visar ett mindre överskott.
Intäkterna inom utbildningsverksamheten vid LTH förväntas för helåret uppgå till 543 mnkr varav 497
mnkr avser anslag, 9 mnkr bidragsintäkter, 6,2 mnkr uppdragsutbildning samt 31 mnkr intern
försäljning.
Efter justering av resultatet för den löpande semesterkostnaden som uppgår till 12,4 mnkr redovisar 9
av LTHs 18 institutioner ett underskott per den 30 juni. De svårast drabbade är Matematikcentrum,
Datavetenskap samt Elektro- och Informationsteknik som alla fortsätter att öka på sina redan
betydande underskott i myndighetskapitalet.
Kostnaderna inom utbildningsverksamheten uppgår per den 30 juni till 298,8 mnkr fördelat på 57 %
personalkostnader, 20 % lokalkostnader, drygt 11 % universitetsgemensamma kostnader samt 9 % i
drift. Resterande 3 % utgörs av avskrivningar samt finansiella kostnader såsom valutakursförluster
och dröjsmålsränta. I förhållande till samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med
3,3 %, lokalkostnaderna med 2,3 %, samt driftskostnaderna med drygt 4 %. Avskrivningskostnaderna
har minskat med 6,1 % till 6,6 mnkr då det inte finns utrymme för nyinvesteringar och gamla tillgångar
nu är fullt avskrivna.

Det förväntade resultatet för 2014 uppgår till -22 098 mnkr.
Utbildningen för 2014 ska generera 473 895 tkr vilket kommer att uppfyllas.

Utbildning
Intäkt
Kostnad
Resultat

Utf 2013
Jan- Jun

Utf 2014
Jan- Jun

Bud 2014 Avvikelse
Jan- Jun bud-utfall

Bud 2014

Prog 2 Diff budg 2014
prog

270 804

280 600

255 977

24 623

512 158

543 011

30 852

-291 308

-298 762

-269 582

-29 180

-537 685

-565 108

-27 423

-20 504

-18 162

-13 605

-4 557

-25 527

-22 098

3 429

Forskning
LTH redovisar ett överskott inom forskningsverksamheten på ca 16 mnkr.
2,8 mnkr utgörs av oförbrukade statsanslag fördelat på verksamhetsgrenarna 21, 24 och 30 medan
13,2 mnkr avser externfinansierad verksamhet.
Ca 10 mnkr av överskottet inom den externfinansierade verksamheten utgörs av otillåtna
periodiseringar vid en av LTHs institutioner som resultatavräknats under året. Enligt
institutionsledningen kommer ytterligare åtgärder vidtas för att anpassa redovisning av oförbrukade
bidrag till gällande periodiseringsregler. Åtgärderna förväntas innebära att ytterligare 10 mnkr
resultatavräknas under nästkommande halvår.
De sammantagna budgeterade intäkterna för 2014 inom forskningsverksamheten uppgick till ca 1 120
mnkr varav 369,5 mnkr utgjordes av fakultetsanslag. Prognos 2 indikerar att intäkterna förväntas öka
med ca 34 mnkr till 1 154 mnkr varav ca 20 mnkr utgörs av de ovan nämnda resultatförda
periodiseringarna.
Då ca 70 % av LTHs forskningsverksamhet finansieras med externa medel står de redovisade
intäkterna till stor del i relation till de totala kostnaderna. Trots att de redovisade intäkterna för första
halvåret 2014 är ca 18 miljoner högre än samma period föregående år är de faktiska inkomsterna
jämbördiga och skillnaden utgörs av ianspråktagande av periodiserade medel.
Institutionernas sammanlagda budgetar visade ursprungligen ett resultat på -35 mnkr inom
forskningen vilket inte ansågs sannolikt då LTH, sedan 2007, redovisat överskott inom
forskningsverksamheten. I budgeten för 2014 gjordes därför en justering på fakultetsnivå på totalt
+35,5 mnkr (19 mnkr externa intäkter samt 16,5 mnkr statsanslag). I prognos 2 är de 19 mnkr
borttagna och avsätts mot den förväntade ökningen av intäkter. Den egentliga prognostiserade
ökningen på institutionsnivå är således ca 53 mnkr (varav de tidigare nämnda resultatförda otillåtna
periodiseringarna utgör drygt 20 mnkr) jämfört med budget.
Med undantag för Institutionen för Datavetenskap och Immunteknologi prognostiserar alla LTHs
institutioner en ökning av forskningsintäkter. De största ökningarna återfinns på Fysik (9,2 mnkr från
EUs ramprogram och VR), Arkitektur (4,2 mnkr från Energimyndigheten) samt Teknik och Samhälle.
Med undantag för personalkostnaderna som visar en besparing på 13 mnkr (semesterlöneskulden på
24,7 mnkr borträknad) är utfallet är, i samtliga kostnadskategorier, högre än budgeterat och de totala
kostnaderna avseende forskningsverksamheten för de första 6 månaderna 2014 är ca 39 mnkr (7 %)
högre än budget. Med semesterlöneskulden undantagen är ökningen istället 14 mnkr (2,5 %). .
Lokalkostnaderna överstiger budget med 1,9 mnkr, driftskostnaderna med 12,5 mnkr och
avskrivningarna med 5,1 mnkr. Transfereringar uppgår till 7,6 mnkr och avsätts mot motsvarande
intäkt.
I en strategisk satsning för att möjliggöra större investeringar av forskningsutrustning har LTH sedan
2013 fördelat ett särskilt avskrivningsbidrag som när modellen är fullt införd kommer att uppgå till 10
mnkr per år. Institutionerna har möjlighet att en gång per år inkomma med ansökan om bidrag för
investeringar ej understigande 1 mnkr. Beviljat bidrag fördelas i lika delar på fem år. Effekten av denna
nya satsning tycks nu märkbar i redovisningen då avskrivningarna har ökat med 6,5 mnkr (25 %)
jämfört med samma period föregående år och 8,2 mnkr (34 %) jämfört med 2012.
Prognos 2 visar en sammanlagd kostnadsökning jämfört med budget på 38,7 mnkr till totalt 1 157
mnkr. Ökningarna är fördelade på personalkostnader 15,7 mnkr, lokalkostnader 1,7 mnkr, drift 10,5
mnkr samt avskrivningar 6,1 mnkr. Transfereringar uppgår till 4,6 mnkr och avsätts mot motsvarande
intäkt.
Det förväntade resultatet för 2014 uppgår till -3,5 mnkr.

Forskning
Intäkt
Kostnad
Resultat

Utf 2013
Jan- Jun

Utf 2014
Jan- Jun

Bud 2014 Avvikelse
Jan- Jun bud-utfall

603 130

620 984

559 565

61 419

1 119 577

1 153 976

34 399

-583 016

-604 972

-565 993

-38 979

-1 118 746

-1 157 446

-38 700

20 114

16 012

-6 428

22 440

831

-3 469

-4 300

Bud 2014

Prog 2 Diff budg 2014
prog

Utbildning

Utf 2013

Utf 2014 JanSep

Bud 2014 JanSep

Avvikelse budutfall

Bud 2014

539 706

421 167

383 965

37 202

512 158

553 352

41 194

Kostnad

-571 358

-414 215

-403 523

-10 693

-537 685

-564 897

-27 212

Resultat

-31 652

6 952

-19 558

26 509

-25 527

-11 545

13 982

Utf 2013

Utf 2014 JanSep

Bud 2014 JanSep

Avvikelse budutfall

Bud 2014

1 176 261

886 130

839 360

46 770

1 119 577

1 168 749

49 171

Kostnad

-1 143 913

-853 696

-844 450

-9 247

-1 118 746

-1 157 059

-38 313

Resultat

32 348

32 434

-5 090

37 524

831

11 689

10 858

Utf 2013

Utf 2014 JanSep

Bud 2014 JanSep

Avvikelse budutfall

Bud 2014

1 715 967

1 307 298

1 223 325

83 972

1 631 735

1 722 101

90 366

Kostnad

-1 715 271

-1 267 912

-1 247 975

-19 937

-1 656 432

-1 721 956

-65 525

Resultat

696

39 386

-24 650

64 036

-24 696

145

24 841

Intäkt

Prog 3 2014 Diff budg - prog

Forskning

Intäkt

Prog 3 2014 Diff budg - prog

LTH totalt

Intäkt

Prog 3 2014 Diff budg - prog

Kommentarer till LTHs kvartalsbokslut 2014-09-30

Sammanfattning:


LTH redovisar ett sammantaget resultat på +39,4 mnkr fördelat på +7 mnkr inom utbildning
och +32,4 mnkr inom forskningsverksamheten. Resultatet för samma period föregående år
var +30 mnkr fördelat på -1,2 inom utbildning och +31,2 inom forskning.



Överskottet på +7 mnkr inom utbildningsverksamheten är 26,5 mnkr bättre än det
budgeterade resultatet på -19,6 mnkr. Överskottet kan delvis ses som missvisande då detta
inkluderar den löpande semesterlöneskulden som för närvarande är positiv +6,5 mnkr per den
30 september. Om utfallet korrigeras för detta blir överskottet endast 0,5 mnkr dvs. ca 20
mnkr högre än budget. Resultatet inom grundutbildningen reflekterar nu det besparingsbeting
på 10 mnkr LTHs lednings har ålagt institutionerna och de områdesgemensamma
funktionerna för helåret 2014. Det resterande överskottet utgörs främst av de oförbrukade
kvalitetsmedlen på 7,9 mnkr, ökade intäkter av intern försäljning samt vid budgettillfället
okända eller försiktigt budgeterade ytterligare tilldelningar.



Resultatet på +32,4 mnkr (inklusive semesterkostnaden på +11 mnkr) inom
forskningsverksamheten är 22,4 mnkr högre än det budgeterade underskottet på -6 mnkr för
perioden januari till september och utgörs främst av oförbrukade statsanslag på ca 13,7 mnkr
(vg 21 och 30) samt resultatförda periodiseringar vid två av LTHs institutioner på ca 14,7
mnkr. Den löpande semesterkostnaden som för närvarande avser uttagna, ännu ej intjänade
semesterdagar och således en skuld till arbetsgivaren, inom forskningsverksamheten uppgick
vid kvartalsbokslutet till + 11 mnkr vilket gör att mängden oförbrukade bidrag som tas i
anspråk vid denna tidpunkt är lägre än budgeterat.



Förutbetalda och upplupna intäkter uppgick i kvartalsbokslutet till 621 mnkr respektive 153
mnkr. Periodiseringarna var fördelade på 12,8 mnkr inom utbildning och 455,7 mnkr inom
forskning fördelat på 1483 olika aktiviteter.



Antalet heltidsekvivalenter är 1461 en minskning med 2 HTE jämfört med samma period
föregående år. Det har emellertid skett en växling mellan befattningskategorierna varvid
antalet doktorander och lektorer ökat medan administrativ personal minskat med ca 6,5 % och
professorer med 2,3%

Utbildning

LTHs ledning har lagt ett besparingsbeting på 10 mnkr för utbildningsverksamheten för helåret 2014.
LTHs institutioner ska vidta åtgärder för att förbättra resultatet med 7,5 mnkr och områdeskansliet med
2,5 mnkr jämfört med budget. Både ökade intäkter såsom exempelvis intern försäljning av tjänster och
kostnadsneddragningar bidrar till det förbättrade resultatet och senaste prognos.
Till skillnad från halvårsbokslutet då hälften av LTHs institutioner redovisade ett underskott är det nu
endast 6 av LTHs 18 institutioner som redovisar underskott inom utbildningsverksamheten.
Grundutbildningen som bedrivs med statsanslag och de gemensamma kostnaderna på
verksamhetsgren 10 visar ett sammantaget överskott. Även uppdragsutbildningen visar ett mindre
överskott. Dock har denna verksamhet stadigt minskat i omfattning sedan 2008 och utgör nu endast
ca 0,5 % av utbildningsverksamheten. (Se nedanstående diagram.)
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Prognos 2014

Lunds universitet erhöll, enligt regleringsbrevet 2014, 35 375 tkr i resurstilldelning baserat på
resultaten i Universitetskanslersämbetet utbildningsutvärderingar. Universitetsstyrelsen beslutade
vidare att fördela 75 % av dessa till de fakulteter som fått högsta betyg varvid LTH den 31 mars 2014
erhöll 7 914 tkr. Sedan våren 2014, har utbildningsorganisationen vid LTH bearbetat förslag på
prioriterade kvalitetsinsatser med syftet att kvalitetsmedlen ska användas på ett sätt så att det kommer
så många studenter som möjligt till del. Under hösten har ett flertal intressanta projekt identifierats.
Detta arbete har tagit tid, då det förankrats med flera instanser. LTH har nu en god plan för framtida
arbete men har ännu inte förbrukat dessa medel.
Kostnaderna inom utbildningsverksamheten uppgår per den 30 september till 414,2 mnkr fördelat på
57 % personalkostnader, 20,5 % lokalkostnader, 12,3 % universitetsgemensamma kostnader samt 9,2
% i drift. Resterande 1 % utgörs av avskrivningar samt finansiella kostnader såsom valutakursförluster
och dröjsmålsränta.
Trots att resultatet till 30 september tycks reflektera, det av ledningen ålagda, besparingsbetinget är
detta inte fullt synligt i prognos 3 på institutionsnivå. Baserat på utfallet till 30 september har
justeringar av prognostiserat resultat gjorts med totalt +10 mnkr på fakultetsnivå:



Ökade intäkter + 22,8 mnkr (+5 mnkr bidrag, +17,8 mnkr intern försäljning)
Ökade kostnader -13,8 mnkr (-15 mnkr personal, -15,8 lokaler, +17 mnkr drift)

Det prognostiserade resultatet för 2014 inom utbildningsverksamheten uppgår nu till -11,5 mnkr.
Utbildningen för 2014 ska generera 473 895 tkr vilket kommer att uppfyllas.

Utbildning
Intäkt

Utf 2013

Utf 2014 Jan- Bud 2014 JanSep
Sep

Avvikelse
bud-utfall

Bud 2014

Prog 3 2014

Diff budg prog

539 706

421 167

383 965

37 202

512 158

553 352

41 194

Kostnad

-571 358

-414 215

-403 523

-10 693

-537 685

-564 897

-27 212

Resultat

-31 652

6 952

-19 558

26 509

-25 527

-11 545

13 982

Forskning

LTH redovisar ett överskott inom forskningsverksamheten på ca 32,4 mnkr.
13,2 mnkr utgörs av oförbrukade statsanslag fördelat på verksamhetsgrenarna 21, 24 och 30 medan
19,2 mnkr avser externfinansierad verksamhet.
Ca 15 mnkr av överskottet inom den externfinansierade verksamheten utgörs av otillåtna
periodiseringar vid två av LTHs institutioner som resultatavräknats under året. Ytterligare åtgärder
vidtas för att anpassa redovisning av oförbrukade bidrag till gällande periodiseringsregler vilket
förväntas innebära att ytterligare 5 mnkr resultatavräknas i helårsbokslutet.
Institutionernas sammanlagda budgetar visade ursprungligen ett resultat på -35 mnkr inom
forskningen vilket inte ansågs sannolikt då LTH, sedan 2007, redovisat överskott inom
forskningsverksamheten. I budgeten för 2014 gjordes därför en justering på fakultetsnivå på totalt
+35,5 mnkr (19 mnkr externa intäkter samt 16,5 mnkr statsanslag). I prognos 2 togs de 19 mnkr bort
och avsattes mot den då förväntade ökningen av intäkter. Baserat på utfallet till 30 september har nya
justeringar av prognostiserat resultat gjorts med totalt +11,5 mnkr på fakultetsnivå:





Ökad intern försäljning +8,5 mnkr
Minskade personalkostnader +10 mnkr
Ökade driftskostnader -5 mnkr
Ökade avskrivningar -2 mnkr

De sammantagna budgeterade intäkterna för 2014 inom forskningsverksamheten uppgick till ca 1 120
mnkr varav 369,5 mnkr utgjordes av fakultetsanslag. Prognos 3 indikerar att intäkterna förväntas öka
med ca 49 mnkr till 1 169 mnkr varav ca 20 mnkr utgörs av de ovan nämnda resultatförda
periodiseringarna medan 8,5 mnkr är fakultetens justering för intern försäljning.
Med undantag för personalkostnaderna som visar en besparing på 8,7 mnkr (semesterkostnaden på
11 mnkr borträknad) är utfallet är, i samtliga kostnadskategorier, högre än budgeterat. De totala
kostnaderna avseende forskningsverksamheten för perioden januari till september är (exklusive
semesterkostnaden) ca 20 mnkr eller 2,4 % högre än budget. Lokalkostnaderna överstiger budget
med 0,9 mnkr, driftskostnaderna med 14,1 mnkr och avskrivningarna med 6,9 mnkr. Transfereringar
uppgår till 6,7 mnkr och avsätts mot motsvarande intäkt.
I en strategisk satsning för att möjliggöra större investeringar av forskningsutrustning har LTH sedan
2013 fördelat ett särskilt avskrivningsbidrag som när modellen är fullt införd kommer att uppgå till 10
mnkr per år. Institutionerna har möjlighet att en gång per år inkomma med ansökan om bidrag för
investeringar ej understigande 1 mnkr. Beviljat bidrag fördela s i lika delar på fem år. Effekten av
denna nya satsning tycks nu märkbar i redovisningen då avskrivningarna har ökat med 9,1 mnkr (23
%) jämfört med samma period föregående år och 11,3 mnkr (30,6 %) jämfört med september 2012.
Prognos 3 visar en sammanlagd kostnadsökning jämfört med budget på ca 38 mnkr till totalt 1 157
mnkr. Ökningarna är fördelade på personalkostnader 8,2 mnkr, lokalkostnader 1,6 mnkr, drift 13,6
mnkr samt avskrivningar 8,5 mnkr.
Det senast prognostiserade resultatet inom forskningsverksamheten för 2014 uppgår till +11,7 mnkr.

Forskning
Intäkt
Kostnad
Resultat

Utf 2013

Utf 2014 Jan- Bud 2014 JanSep
Sep

Avvikelse
bud-utfall

Bud 2014

Prog 3 2014

Diff budg prog

1 176 261

886 130

839 360

46 770

1 119 577

1 168 749

49 171

-1 143 913

-853 696

-844 450

-9 247

-1 118 746

-1 157 059

-38 313

32 348

32 434

-5 090

37 524

831

11 689

10 858

Pågående budgetarbete grundutbildning
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
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Budget 2015
• Ingen underbudgetering från LTH centralt.
– Ca 494 Mkr går till gemensamma verksamheter samt
till institutionerna.
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Utgångspunkt för arbete med budget,
strategi och kvalitet
• Alla program bör i grunden få samma ersättning per HST
– Hänsyn måste dock tas till att kurser inom design tilldelas en
högre prislapp av staten (Obs: begränsat antal)

• Inga pengar går till kurser som har få studenter.
• Stöd till kurser med speciella behov ska ses över
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Basanslag från LU/stat
fördelas i huvudsak i följande poster:
• kurskostnad
• ersättning för undervisningsformer som kräver extra
resurser
• kvalitetshöjande medel

• fristående kurser
• pedagogisk akademi, tilldelning till institution för lärare
som är antagen i LTH:s pedagogiska akademi.
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Förutom basanslaget finns ytterligare anslag
till:
• internationalisering, stimulansmedel för internationalisering,
direkta medel från LU
• verksamhet i Helsingborg.
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Viktiga punkter
• Tilldelning för varje kurs
– Startbelopp

– Ersättning per student över ett visst minimiantal
studenter
• Kurskostnadsfaktor, nivå A, B eller C. Lärarinsats på
kursen och bestämmer ambitionsnivån för vad LTH kan
erbjuda studenten.
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Hur har det sett ut?
Information från
budget

HST

Totalt anslag från LU

LTH gemensamt, ur
myndighetskapital
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

5 600

6 000

6 195

6 590

6 539

6 364

488 000

484 000

490 000

487 000

507 000

494 000

-20 000

-20 000

-30 000

-27 000

0

Budget 2015
• Ingen underbudgetering från LTH centralt.
• Innebär minskning med 5-10%, varierar med institution.
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Kursutbud 2015/2016
Angående nya kurser:
• Inga nya kurser ska införas på programmen.
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Dialog mellan institutioner och UN/PLED
Mål med dialogen:
– Kvalitetsdiskussion/pedagogiskt upplägg i relation till
kostnad
– Ge bakgrund till beslut om programupplägg

– Ge möjlighet till diskussion om innehåll i kurser och
kursens koppling till övriga delar på programmet.
– Uppföljning av kurskostnadsfaktorer.

– Budgetkoppling
– Koppling till läsårsrapporter
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www.lth.se
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Åtgärdsprogram/handlingsplan
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
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Genomförda åtgärder
• Inställd antagning till program
• Återhållsam antagning trots högt söktryck

• Periodisering av TM
• Minskat antal inresande studenter och ökande andel
utresande studenter
• Minskad omfattning på fristående kurser
• Neddragning av antalet programkurser

• Besparingar vid LTHs kansli, vilket reducerar de
gemensamma kostnaderna
• Ett aktivt internationaliseringsarbete har gjort att vi får fler
betalande studenter
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Genomförda åtgärder
•

Neddragningar i antal studenter och kurser medför att
institutionerna ges möjlighet att reducera arbetsbelastningen
(kostnaderna) på institutionerna. Detta beror på ett flertal faktorer,
exvis möjligheterna att låta personal finansieras av
forskningsmedel istället, vilken typ av kurser som påverkas m.m.

•

I följande tabell finns en ungefärlig uppskattning av värdet på de
olika posterna. Uppskattningarna ska inte tolkas som att det är en
direkt besparing för LTH.
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Genomförda åtgärder - uppskattning
Åtgärd
Inställd antagning till
program
Återhållsam antagning
trots högt söktryck
Periodisering av TM
Minskat antal
inresande studenter Ökande andel
utresande studenter
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Mkr

Kommentar

9
10

Ger effekt årligen,
antal studenter minskar med
200 st/år

3
4,5

Här bör balans uppnås, dvs ingen
besparing varje år

Genomförda åtgärder - uppskattning
Åtgärd

Mkr

Minskad omfattning
på fristående kurser

Skedde för 2 år sedan

Neddragning av
antalet programkurser

1-5

Besparingar vid LTHs
kansli, vilket reducerar
de gemensamma
kostnaderna

2,5
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Kommentar

Beror på vilka kurser och hur
institutionerna hanterar kostnaderna

Genomförda åtgärder
Institutionsnivå
• Att uppskatta effekterna på institutionerna är svårt

• Minskat antal undervisningstimmar
• Diskussioner av pedagogiska former

• Genomgång av arbetsinsatser och budgetering av
lärare/forskare
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Fortsättning
•

Antalet studenter vid LTH minskar

•

Arbete med specialiseringarna, kvalitetshöjning och
effektivisering

•

Nyutveckling sker främst för befintliga program samt för
specialiseringar – masterprogram

•

Ökning av betalande studenter

•

Översyn av gemensamma kostnader vid LTH
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Pågående arbete
• Planering inför 2015 budget
• Kandidatarbete
• Specialiseringar

• Kvalitetsarbete finansierat av medel från UKÄ och LU
(ca 8 Mkr)
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Kvalitetsutveckling - förslag
Projekt

Beskrivning

Utveckling av en utbildning –progression

Skrivande på E-och D-programmen

Examensarbeten

Utveckling av bedömningskriterier för examensarbeten

Kandidatarbeten

Införande av kandidatarbeten

Pedagogik och lärande

Live@Lund

Kvalitetssäkring

Extern utvärdering av LTH:s kvalitetssystem

Stödsystem

Resurs för utveckling och underhåll av
utbildningsadministrativa system

Resurs för stöd till internationella studenter
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Kvalitetsutveckling - förslag
Projekt
Utveckling av en utbildning – progression

Beskrivning
Progression i mjuka färdigheter
Generell metodik för utveckling av en utbildningsplan
för ett utbildningsprogram

Examensarbeten

Metodikkurs för studenter
Utredning av gemensamma presentationsdatum

Specialiseringar

Utveckling av specialiseringar

Pedagogik och lärande
Stöd till införande av engelska i utbildningen

”Lärartricket”
Stöd till införande av engelska i utbildningen

Breddad rekrytering
Genomströmning
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Stöd till engångsinsatserför ”intensivkurser” =
uppsamling av

www.lth.se
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