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$ 18 MOTETS OPPNANDE
Viktor Öwall hälsade ledamöterna välkomna.

$ 19 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Alfred Andersson att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

$ 20 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställde dagordningen

$ 21 F'ÖRBCÄ.BNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-0r-23
Beslut: Protokollet lades ad acta.

Poxadras Box I18 BesöhsadressJohn Ericssons väg3 Telzfon dir046-22271 07, uäxel046-22200 00

E-p os t margareta.forsbergplth .lt¿,.se I n terne t http://www.lth.se



LTH FORSKNINGSNÄMND PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t9-02-27

2 (6)

$ 22 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Utlysning LTHs infrastrukturmedel infòr 2020

Föredragande : Erik Swietlicki
Utlysningen gick ut igår den26 feb till LTHs prefekter samt till FN. Deadline är
den 15 apnl2019. Fördelningen av medel och hantering av ansökningama kommer
att samordnas mellan NMT-fakulteterna. Inom LTH kan medel endast sökas for
instrumentering. Nytt flor i åtr är att även biträdande lektorer kan inkomma med
ansökan, efter tillstyrkan av prefekt i ett separat yttrande. En grupp inom LTHs FN
kommer att behandla ansökningarna som inkommit. Från och med i år kommer även

alla ansökningarna att granskas av externa sakkunniga.

b) STRUT - utredning överkimnad
Föredragande: Erik Swietlicki lank till utredning
Styr- och resursutredningen överlämnade slutbetänkandet "En långsiktig, samordnad
och dialogbaserad styrning av högskolan", SOU 2019:6, till regeringen den 1 feb

2019. Slutbetänkandet kommer att skickas ut på remiss till alla lärosäten och en

intemremiss inom LU kommer att skickas ut till fakulteterna under våren.

c) Nationellaforslmingsinfrastrukturer - inkimnade ansökningar
Föredragande: Erik Swietlicki
Den 19 februari skickade LU in ansökan till Vetenskapsrådet om bidrag till nationell
forskningsinfrastruktur. De som berör LTH med LU som huvudsökande är ACTRIS
Sweden, ICOS Sweden och BioMS. Ytterligare inlämnade ansökningar som berör
LTH är MyFab, InfraVis, EPOS ERIC och NBIS.
Huvudsökande kallas till VR for intervjuer l0-11 juni.

d) LUs prioritering qv MMI( AI Lol inför full ansökan
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $22d
LU har bedömt och prioriterat LoI lor ansökningar till Marianne och Marcus
Wallenbergs stiftelses särskilda utlysning for autonoma system och AL Stefan
Larsson och Lars J Nilsson från LTH har glädjande nog gått vidare till att få skicka
in fullständig ansökan gällande "AI Transparency and Consumer trust".

e) Kort rapport från FUN 2019-02-25
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik gav en kort rapport från FUNs senaste sammanträde där man bl a tog upp frågor
kring RQ20 och statistik på antalet doktorander.

fl Rektor informerar
Viktor informerade kort bla om:
- Den rekordstora donationen från IKEA Foundation pä33 miljoner Euro till

industridesignskolan
- Viktor kommer troligen att resa till Kina i slutet av mars tillsammans med bl a

Sylvia Schwaag Serger gällande florhandling av avtal med China Scholarship Council
- Viktor har deltagit i ett möte i Helsingborg gällande samverkan LUlCampus

Helsingborg och Helsingborgs näringsliv
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- Viktor har deltagit i en delegationsresa till Toronto och Washington tillsammans
med LU ledning gällande samarbetsavtal

- På gång inom WASP
- FFI - kommande möte med Volvo
- Möjlighet att lämna in nomineringar till löntagarfondsstiftelsernas styrelser,

(SSF, KK-stiftelsen, Mistra med flera).

g) Ovriga meddelanden
Erik Swietlicki informerade från UBs styrelsemöte i måndags, bl a om att LTH
reserverade sig mot forslaget om Elsevier-medlens användning. Erik är LTHs
representant.

$ 23 SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande: Erik Swietlicki

ç 24 VERKSAMHETSPLAN FÖR FN
- Föredragande: Erik Swietlicki
- Avslutande uppfoljning

Bilaga $ 24

Nämnden diskuterade verksamhetsplanen och att den inte längre ska innehålla en

långsiktig och skissartad plan.

Beslut: Nämnden beslutade att fastställa Verksamhetsplanen for FN 2019 efter
uppdatering med att den långsiktiga planen som funnits med tidigare tas

bort. Erik uppdaterar till final version.

$ 25 FORSKNTNGSKVALTTET - RQ20
Föredragande: Viktor Öwall/Erik Swietlicki

Bilaga $23

Charlotta Johnsson, vicerektor for samverkan och innovation, hade ej möjlighet att deltaga
i sammanträdet. Erik informerade istället från den rapport Charlotta sammanställt inflor
nämndens möte och som gäller inkomna ansökningar till LUs Samverkansråd om LUs
tematiska samverkansinitiativ samt från möte med Näringslivsrådet. Se bilagda rapport.
Charlotta välkomnar lorslag från nämnden till tema på Näringslivsrådets möten, (nästa

möte har fokus på digitalisering).

- Lägesrapport om RQ2O-arbetet Bilaga $ 25a-d
- LUs remissyttrande till SUHFs forslag till gemensamt ramverk for lärosätenas
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

Viktor informerade om att Freddy Ståhlberg och Mats Benner är projektledare lor
genomlorandet av RQ20 och de kommer att träffa samtliga fakulteters dekaner for att
beskriva proj ektplanen.
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Erik informerade vidare om att kvalitetsutvärderingen av forskningen ska vara huvudfokus
men bör även inkludera en bedömning av hur de olika ledningsnivåerna stödjer arbetet for
att prioritera högsta kvalitet i verksamheten. Projektet pågår under perioden 1 februari
2019 tilll juli2020.

Erik informerade också kort om LUs yttrande över SUHF:s remiss gällande forslag till
ramverk for granskning av forskningens kvalitet. Ett forberedande arbete inftir kommande
UKÄ-utvärdering. Se bilagor.

S 26 STRATEGISKA VIKTIGA FRÄ.GOR OCH DISKUSSIONER FÖR FN
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki Bilagor $ 26 a-c
- Planering inftir internat i augusti. Nyckeltal for uppfoljning av LTHs forskning

Mötet diskuterade kring uppfoljning av forskningen på LTH och forslag lyftes om olika
sätt att mäta forskningen på, bla nyckeltal som hjälper oss att styra mot målen i LTHs
strategiska plan.

Beslut Erik Swietlicki ska ta fram ett lorsta underlag och forslag till nyckeltal flor

upploljning av LTHs forskning. Skickas ut till nämnden senast den I mars.

Datum for internat i augusti tas upp på kommande möte.

$ 27 FORSKARSKOLAN AGENDA 2030
Föredragande: Erik Swietlicki

$ 28 EKONOMI
Föredragande : Nils-Arne Nilsson
- Bokslut 2018

Bilaga $ 28

Nils-Arne presenterade utfallet flor LTHs utbildning och forskning samt kort information
gällande myndighetskapitalet. Bokslutet som presenterades for SLTH den 8 februari
bifogas, (obs protokollet ej justerat i skrivande stund).

Martin Tunér är LTHs representant i Agenda 2030 styrgrupp. Han skickade i slutet av
januari ut en inbjudan till 4 institutioner om att floreslå representanter som får uppgiften att
i samarbete arbeta fram LTHs kurs lor Agenda 2030 forskarskolan. De fyra institutionerna
är: Biomedicinsk Teknik, Bygg och Miljöteknologi, Designvetenskaper och Kemiteknik.
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$ 29 OPENACCESS
Föredragande: Erik Swietlicki
- LTHs och LUs inspel rörande Plan S

- LUs policy lor forskningsdata - forslag

$ 30 GÖRAN GUSTAFSSON PRISEN
Föredragande: Erik Swietlicki/Johanna Generosi
- florberedelse och koordinering

$ 31 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki

Bilaga
Bilaga

29a
29b

$

$

På anmodan av Stacey Sörensen har Erik och Viktor tagit fram och skickat in LTHs inspel
rörande implementeringen av Plan S och de frågor som fakulteterna där ombads besvara.
Kristoffer Holmqvist (UB) har sammanställt svaren där det bl a framgår att LU tycker att
tidsramen är flor snäv ftir fri tillgång till forskningsdata. Plan S ska vara implementerad
1 januari 2020. (VR har ej skrivit under Plan S).

Ett forslag till LUs nya policy lor forskningsdata finns skrivet. Riktlinjer ska tas fram
under 2019 for forverkligande av denna.

Johanna informerade om att stiftelsen under nomineringsåret skickar ut inbjudan i början
av april ftir att nominera högst en priskandidat inom områdena matematik, fysik, kemi
molekylär biologi och medicin. Priskandidat far högst fylla 45 år under nomineringsåret.
Under maj månad lämnar priskandidaterna in bedömningsunderlag till Stiftelsen och
Kungliga Vetenskapsakademien, (KVA). Under juni-december bedömer KVAs berörda
klasser priskandidatema, med hjälp av sakkunniga. Årets priser (år 1) delas ut vid KVA:s
högtidsdag i mars.
Mötet diskuterade kring processen och den korta utlysningstiden.
En diskussion kring IVAs priser ska tas upp på nästa möte.

a) Översyn av LTHs fördelning av fakultetsmedel för forskning
Erik och Nils-Ame har påböq'at projektarbetet med översyn av flordelningen av LTHs
fakultetsmedel lor forskning. Erik och Nils-Arne visade hur modellen redan
uppdaterats under nuvarande ledning. Mötet diskuterade kort om modellen, bl a om
schablonbelopp flor doktorander.

b) Kartläggning av hur forskningen vid LTH är kopplad till de stora
samhällsutmaningarna
Arbetet fortgår enligt planerna.
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$ 32 NÄSTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 27 MARS 2019 KL 13.00-15.00

$ 33 ÖVnrCr
Vid nästa möte sätts en punkt upp på agendan gällande möjligheter for sabbatical

$ 34 SAMMANTnÁnpr AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet:
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