












 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telefon 046-222 74 17          E-post anne.landin@construction.lth.se       Webbadress www.bekon.lth.se   

 

Avdeln ingen för  byggprodukt ion,  Ins t i tu t ionen för  

Byggvetenskaper  

Anne Landin,  professor  

 
 
 
 
 
 
Reservation i ärende ”Inrättande av Centre for Engineering 
Education” 2015-11-02  
 
De fyra verksamheterna som berörs av beslutet hanterar en icke klarlagd blandning 
av stöd- och kärnverksamheter och ”motiveras av att verksamheten med sin 
blandning av stödverksamhet och lärarledd undervisningsverksamhet, ska få 
förutsättningar att effektivare stödja fakultetens utbildning, forskarutbildning och 
forskning” (Dnr STYR 2015/1012). Totalt berörs 5,5 FTE (enligt riskbedömning 
2015-08-28) som enligt förslaget ska ledas av en styrelse, en föreståndare samt 
ställföreträdande och ev. biträdande föreståndare.  
 
Jag är tveksam till att inrätta en ny organisatorisk enhet som leds av fler personer 
än den berör. Jag är också tveksam till den organisatoriska formen, materiellt 
centrum, då denna riskerar att öka distansen till de pedagogisk inriktade 
verksamheterna för lärarkollegiet. På vilket sätt forskningen vid fakulteten kommer 
att stödjas framgår inte av underlaget. 
 
Jag har förstått att denna fråga är viktig för ledningen eftersom de individer som 
berörs av organisationsförändringen finns placerade under Kansli-LTH, vilket 
uppfattas som ofördelaktigt, men av skäl som anges ovan förhåller jag mig 
skeptiskt till idén. 
 
Istället skulle jag vilja välkomna ett tvärfakultärt och nydanande arbete för alla 
pedagogiskt inriktade verksamheter som bättre utnyttjar den potential som finns i 
att vi utgör ett fullt universitet. 
 
Mot denna bakgrund reserverar jag mig mot S-LTH’s beslut till förmån för mitt 
eget yrkande: 

- att prioritera kommunikationen med Lunds universitets ledning och CED 
för att finna en organisatorisk lösning som garanterar det långsiktiga 
arbetet med pedagogiska inriktade verksamheter. 

 
 

 
Anne Landin, ledamot S-LTH 

2015-11-09 
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t8-04-rr

S 16 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Styrelsen beslöt âtt utse Ilse Svensson de Jong att jämte mötesordfürande

justera dagens protokoll.

S 17 FASTSTÄLIANDE AV DAGORDNING

Beslux Styrelsen godkande föredragningslistan

S 18 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerat sammanträdesprotokoll 20 18-02-06 : Bilaga $ 1 8

Beslut: Protokollet lades ad acta.

S 19 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport - 11 april2018: Bilaga $ 19

Beslut:, Rektors rapport lades ad acta.

S 20 ANMALNINGAR

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga $ 20

Besløt, Förteckningen lades ad acta.

S 21 MEDDELq.NDEN

Beslut:,
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20r8-04-tr

s 22 ANHALTAN OM ATT rNRÄTTA NYTT HUVUDOVRAOE INOM
PRODUKTREALISEzuNG (PRODUCTION AND MATERI,ALS ENGINEERING)
VID LTH

Föredragande: Cecilia Hollingby Bilaga $ 22

Dnr U 20181195

På styrelsemötet den 9 septembe r 2017 beslutade LTHs styrelse att ge LG GU i uppdrag att

genomföra en validering av utbildningen i enlighet med Lunds universitets och LTHs riktlinjer.
Programmet bedöms ha tillfredställande förutsättningar att bedrivas med god kvalitet i enlighet

med valideringens samtliga kriterier.

Beslut:, Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att bifalla anhållan om att
inrätta ett nytt huvudområde inom Produktrealisering (Production and Materials

Engineering) vid LTH.

S 23 BESLUT OM POLICY OCH PROCESS FÖR ATT UTSE HEDERSDOKTORER VID LTH

Föredragande: Erik Serrano

Dnr STYR 20181225

Bilaga $ 23

Styrelsen diskuterade kriterierna i policyn lor utnämnandet av hedersdoktorer, som skickats ut i
kallelsen. Under mötet kom sryrelsen fram till ett kompromissforslag, som beslutades.

Beslat, Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa poliry och process för
ett utse hedersdoktorer vid LTH. Kriterierna som fastställdes lyder som foljer:

" Hedersdoþtorer uid LTH utmàrþs au en framst,ående professionell insats med betydelse

f)r LTHs uerþsarnhet som þaraþtäriseras øu en ellerflera øu fiíljande:

. Wtens hap lig excellens;

. Excellens inom utbildning

. Väsentliga insatser inom nriringsliu och/eller samhälle.

Vid bedömningen au nomineringar þornmer uiht att Ligøs uid:

hoppling till LTHs uerþsamhet uia tidigare eller p,åg,ående s¿marbete eller

samuerþan

eller

o
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Sammanträdesdag

20r8-04-rr

att den nominerade bedöms kunna st¿irþa LTH genom framtida
sarnarb eten e ller samuerþan,

Policy och process i sin helhet bifogas till protokollet.

S 24 BESLUT OM VERKSAMHETSSTÖD I SAMBAND MED UPPDRAG FÖR DEKAN OCH
PRODEKAN

Föredragande: Veronica Gummesson

Dnr STYR 20181694

Bilaga $ 24

Beslut:, Styrelsen for Lunds Tekniska Hôgskola fattar härmed beslut om verksamhetsstöd i

samband med uppdrag som dekan och prodekan Êor Lunds Tekniska Högskola

från och med 2018. Beslutet i sin helhet biläggs protokollet.

S 25 DIGITALISERING

Föredragande: Viktor Ö-"n, Ann-Catrin Johansson och Lina Ahlgren, Roy Andersson och Jonas
Månsson samt UlfAsklund och Martin Höst. Bilaga $ 25

Viktor, Ann-Catrin och Lina bör;ade med am be styrelsen svara på vad man tänker på när man

hör ordet "bibliotek". Svaret skrevs in i appen Mentimeter 6^Õ Au.!sçn!Lcs!s). Det visar ett enkelt

sätt att visa oss en liten del av en digitaliserad fräga med svar, som kan visas grafiskt direkt for

publik. Därefter redovisades bibliotekets pedagogiska uppdrag och verksamhet för att stödja

studenternas informationskompetens. Det finns dock stora möjligheter även for lärare att

tillgodogöra sig denna kompetenshjälp, genom att ta kontakt med LTHs bibliotek.

Roy och Jonas redogjorde fOr digitaliseringen i undervisningen och vad Centre for Engineering

Education (CEE) gör idag. CEE önskar också bland annat beslut om enhetlig digital miljö för

studenter, aft det skapas forutsättningar für Blended Learning och att LTH fortsätter uweckla

den sociala studiemiljön och satsar på aktiva lärosalar.

Ulf och Martin redovisade uppdraget de ått att analysera utbildningsutbudet inom
civilingenjörsprogrâmmen C, D och E så att LTH säkerställer att studenterna Êorbereds på bästa

säm Êor en digital framtid. Enkätutskick till studenter med frägan om vad digitalisering är gav

många skilda svar, vilket visar att man behöver klargöra definitionen av digitalisering.

a
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Sammanträdesdag

2018-04-1 1

Sryrelsen ser digitalisering som en mycket viktig fråga for LTH. Styrelsen ser gärna att arbetet

intensifieras och kommer att följa uwecklingen, bland annat hur det kommer in i alla

utbildningsprogram.

S 26 VERKSAMHETSPIAN OCH ÅRSXRI-ENOE,R

Föredragande: Viktor Öwall

Viktor redovisade LTHs strategiska verksamhetsplanering och årskalender samt hur LTHs
verksamhetsplan tagits fram och är uppbyggd utifrån LTHs strategiska plan.

S 27 I(VALITETSDISKUSSION

Föredragande: Charlotta Falvin Bilaga $ 27

LTHs styrelse hade till mötet ått en uppgift att fundera över, vilken ryp ay information -
kvalitativ eller kvantirativ - som mân skulle vilja få löpande (t ex års- eller halvårsvis) från LTHs
ledning für att känna sig trygg i att LTHs utbildningar håller rätt kvalitet och att eventuella

kvalitetsproblem kommer upp till ytan så tidigt som möjligt.

Sryrelseledamöternas förslag och reflektioner noterades och kommer att användas som del i

underlag inlor utformning av sryrelsens framtida kvalitetsuppfoljning.

S 28 MYNDIGHETSKAPITAL MM

Föredragande: Karolina Isaksson Bilaga $ 28

Karolina redovisade bl.a. uwecklingen av myndighetskapital (MK) kopplat till bidrag och

uweckling av bidrag per finansiär. Sryrelsen fick även information om vad som görs für att gradvis

forbruka MK samt forslag till hanteringen av ev. återbetalning av myndighetskapital som ska

göras till Lunds universitet. Aterbetalning måste göras med I0 o/o av det MK som översti ger 15 o/o

av de totala kostnaderna. Förslaget är att endast belasta de enheter på LTH som har ett förb¡udet

MK och basera återbetalningen på deras andel av totalen.
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S 29 PROGMMUTBUD OCH DIMENSIONERING AV PROGRAM VID LTH

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 29

Denna punkt hanns inte med. Dock år styrelsen i uppgift att gå igenom underlagen, återkomma

med synpunkter till Annika per e-post (annika.martenssonplth.lu.se).

s 30 EV. ÖVruCr

s ar uppFÖLJNTNG ocH arcÄnoslrsTA rNFÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN

816 Forskningsfokus

Forskningsinfrastruktur och byggnadsinfrastruktur

Programsyften, del 1.

Programutbud och dimensionering, rest frän lIl4.

S 32 SAMMANTRADET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade möret avslutar.

Vid protokollet

Beatrice Nordlöf

T

de Jong
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Rektor  LTH 

 

 
 
 
Rektorsrapporter till SLTH 8 juni, 2018 
 
Rektor Viktor Öwall 
 

Viktiga frågor       

• Vi har tagit nya grepp i frågan om hur vi skall utveckla och hålla en attraktiv nivå på 

våra campus och våra byggnader. Ett möte har genomförts med Akademiska Hus 

tillsammans med LU Bygg där vi har diskuterat våra ”relationsproblem” (rektors 

terminolgi), i såväl stort som smått. Vi har även diskuterat detta med LUs ledning. 

• Digitalisering ligger högt på agendan. Detta gäller på alla plan men mycket fokus är 

inom GU. Vem, vad och hur? 

Detta kommer även att vara en del i programöversynen. 

• Uppdragsutbildningar: LTH strävar efter att öka verksamheten inom detta område. 

Med tanke situationen mellan EFL, EHL och LUs ledning har detta arbete försenats 

men vi jobbar vidare. 

• Dimensioneringen av våra program och utveckling av nya Masters program är mycket 

viktiga frågor för framtiden. 

• Etableringen på Brunnshög är naturligtvis en fortsatt viktig fråga. 

 

Sen förra gången: 

• Dessa punkter kvarstår att vara aktuella: 

Genomförandet av LTHs nya kommunikationsstrategi för framförallt forskning. Detta 

bottnar i LTHs strategiska plan och visionen ”Tillsammans utforskar och skapar vi – 

till nytta för världen”. Vi har identifierat 5 ”nyttoområden” – klimatet, digitalisering, 

samhällsbygget, industrin och livet. 

Vi ser dock att detta kommer att genomsyra mycket mer än den direkta 

forskningskommunikationen utan bli en drivkraft för hela LTH. 

Vi hoppas på lansering inför terminsstart. 

• Vi kommer under året att göra en översyn över våra program med fokus på mål och 

syfte. Det finns många stora avväganden som måste göras och dom flesta av dom har 

inga enkla svar då det ät komplexa system. Dessa programöversyner kommer att 

presenteras för SLTH. 

En viktig fråga är om  de studenter vi utexaminerar har ”rätt” kunskaper för den 

framtid som väntar dem, idag och under deras kommande arbetsliv. Detta har 

diskuterats med avseende digitaliseringen för CDE-programmen men digitaliseringen 

är en fråga för alla program och ”rätt” kunskaper är mycket mer är digitalisering. 

Här måste vi också se på hur vi bättre kan sammanfläta forskning och grundutbildning 

och utnyttja LUs bredd för att ge våra studenter ett bättre utbilningserbjudande. 

Arbetet fortsätter under hösten. 

 

  

2018-06-04 
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Händelser, möten, resor, etc av vikt 

• Sen sist 

o 12/4: styrelsemöte WASP. Deltar i styrelsen för ett av Sveriges största 

forskningsprogram. 

o 13/4: besök av delegation från KU Leuven, ett av Europas starkaste universitet. 

Diskussion pågår om Erasmus avtal. 

o 17/4: deltagande i VR NT-rådets dekanmöte i Sthlm. Intressanta diskussioner 

angående VRs projektformer och anslag.  

o 18/4: välkomna ”HerTechFuture”, fd Flickor på Teknis. 

o 20/4: middag med FNs säkerhetsråd i Lund. 😊 

o 24/4: Avstämningsmöte med MAX-lab (1 gång per termin). 

o 25/4: besök från VINNOVA om nya Kompetenscentra. Totalt gick 9 av 17 

förslag vidare i LUs interna process (7 från LTH). Processen pågår om vilka 4-

5 som LU skall stödja och jobba vidare med inför ansökan januari 2019. 

o 27/4: styrelsemöte Mobile Heights, klusterorganisation runt mobil 

kommunikation tolkat brett. 

o 4/5: LTHs Näringslivsråd med besök på EIT om framtida kommunikation. 

o 7/5: TPC ESSCIRC (Technical Program Committee European Solid State 

Circuits Conference), Europas främsta konferens inom elektronik. 

o 9/5: Besök av regionchefen för Akademiska Hus. Se viktiga frågor. 

o 16-18/5: HeLP ledarskapsinternat I regi av SUHF. 

o 22/5: deltagande i seminarium på KTH i regi av STINT angående 

sammanflätning av forskning och utbildning. 

o 22/5: Möte på Näringsdepartementet angående ProNano, planerad 

pilotanläggning för tillverkning av nanokomponenter på SVS (deltagare: LU, 

regionen, SVS, RISE). 

o 24/5: WASP styrelsemöte 

o 25/5: Promotionen med Hedersdoktor Chris Palmström 

o 28-29/5: ECED – Deans meeting i Trondheim för rektorer och dekaner vi 

tekniska universitet/fakulteter i Europa. Stort fokus på digitalisering.  

o 30/5: Examenshögtid LTH. Högtidstalare Lena Ek. 

o 31/5: Möte med IKEA Foundation om den fortsatta finansieringen av 

industridesignprogrammet.  

o 4/6: LTHs ledning möter LUs ledning för en diskussion om aktuella frågor. 

o 8/6: SLTH 

 

• Kommande 

o 11-14/6: Japan för MIRAI, svenskt-japanskt samarbete för att stimulera utbyte 

och samverkan. 

o  20/6: möte med svenska partners inom MIRAI för att diskutera det planerade 

symposiet i oktober i Kyoto. 

o 25/6: avtackning TLTH. 

o 28/6-12/7: Rektor på semester i Italien. 

o 20/8: kick-off för LTHs ledning inför läsåret. 

o 22-24/8: HeLP ledarskapskurs. 

o 27/8: upprop LTH 

o 29/8: upprop LTH Helsingborg 

o 3-5/9: ESSCIRC - Europas främsta konferens inom elektronik. 

o 6-7/9: WASP internat med International Scientific Advisory Board 

o 18/9: SLTH 
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Uppdrag 

• Ordförande Forskningsnämnd LTH 

• Styrelseledamot WASP 

• Styrelseordförande NanoLund 

• Styrelsemedlem i Mobile Heights 

• Medlem samordningsgruppen MAXIV 

• Styrgruppsmedlem RISE SICS South 

• Styrgruppsmedlem ProNano 

• Styrgruppsmedlem MBC (Material Business Center) 

• Medlem i VRs NT-rådets referensgrupp 

• Någon roll inom Japansamarbetet MIRAI 
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Prorektor Annika Mårtensson 
 
Koppling till Strategiska planen 
 

Utbildning 
• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell nivå, 

möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella forskningsläget.  

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, och 

utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och kreativ 

forskning.  

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, doktorer och 

ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett hållbart sätt.  

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt förhållningssätt 

och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av progression och 

reflektion.  

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all undervisning 

skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud av högkvalitativa 

undervisningsmetoder och examinationsformer.  

 

Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling) 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 

värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende mellan 

motiverade individer.  

 

Pågående initiativ se föregående prorektorsrapport –april 2018  
 
 

Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  

U1: Programledningar har lämnat in portföljer som beskriver måluppfyllelse för tre delmål ur 

högskoleförordningen i maj 2018. Detta kommer sedan att analyseras och sammanställas 

under hösten 2018. Presentation av arbetet kommer att göras för SLTH kommer att göras 

hösten 2018. 

U1:  

• Uppmaning till institutioner att inkomma med förslag på mastersprogram 

• 15 förslag på nya mastersprogram har inkommit, dessa behandlas i LG GU   

U1: Dimensioneringen av programmen har beretts i LG GU inför beslut av rektor. 

U1: Möte med programledare och studierektorer: Kommunikationsstrategier, 

studentinnovation. 

U2: Workshop med studierektorer för diskutera hur processerna avseende förberedelse inför 

disputation kan förbättras. Information och diskussion kring stipendiedoktorander och 

industridoktorander med deltagande av tjänstemän LU centralt. 

U2: Workshop med forskningsnämnd och forskarutbildningsnämnd. 

Kommunikationsstrategier, forskarskolor mm diskuterades. Annika Mårtensson och Erik 
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Swietlicki ska gå vidare med initiativ kring forskarskolor över institutions- och 

fakultetsgränser. 

U2: Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt - UKÄ. Forskarutbildningsämnet 

Arkitektur har fått omdömet väl godkänt inom ramen för UKÄs utvärdering.  

U2: Kvalitetsansvarig och prorektor möte med företrädare för datavetenskap med anledning 

av preliminärt underlag som kommit från UKÄ avseende kvalitetsutvärdering av 

forskarutbildningsämnet. Respons på underlaget har skickats till UKÄ. 

U3, U4: Internat med utbildningsnämnden på LU. Diskussioner om hållbarhet i 

utbildningarna (LU fick inte godkänt på detta i en granskning av UKÄ, det var endast 25% av 

alla lärosäten som fick godkänt). Arbete med att förbättra detta kommer att drivas på LU-nivå. 

Diskussioner även om tvärvetenskap i utbildningarna på LU. Här kommer det att tillsättas en 

arbetsgrupp på LU med målet att ta fram hur LU kan bli bättre på detta.  

U3, U4: Möte med representanter från N-fak om samverkan kring utbildning (både 

grundutbildning och forskarutbildning). Fortsatta kontakter för att få till praktiska lösningar 

på de problem som vi identifierade. 

U3, U5: Digitalisering: delrapportering i LG GU av arbetsgrupp med uppdrag att se över 

digitalisering inom utbildningen på utbildningsprogrammen C, D och E. Rapport klar av 

gruppen som kommer att gå på remiss. Till hösten kommer LG GU att se över hur underlaget 

i rapporten kan utnyttjas för att förändra programmen. Planen är också att fortsätta detta 

arbete på övriga program vid LTH med start till hösten.  

U5: Diskussion med CEE om hur LG GU kan ge tydliga uppdrag till program och CEE 

baserat på exempelvis programutvärderingarna för att genomföra pedagogiska förändringar. 

Diskussion även om lärplattformar för studenterna. 

O3:  

• Åtgärder av arbetsmiljösamordnare och områdesansvariga i enskilda ärenden. 

• Psykosocial enkät genomförd för studenterna – tyvärr dålig svarsfrekvens. 

Uppföljning av arbetsmiljösamordnare och områdesansvariga. 

• Arbete med utveckling av hur LTH kan stödja institutionerna vid rekrytering av 

biträdande universitetslektorer av underrepresenterat kön. 

• Framtagande av ett karriärprogram för biträdande lektorer pågår. 

 

 

Övrigt: 

• Lunch med ordförandena för kårsektionerna. 

• Möte med Ulrika Lindmark och Monica Almqvist avseende Vattenhallen och Science 

center på SVS. 

• Har regelbundna möten med styrgruppen för ombyggnad av M-huset. 

Planeringen framskrider, remiss över planeringsförslaget kommer att gå ut innan 

sommaren.  

• Rättighetslistan (studenternas rättighetslista LU) har reviderats och är på remiss 

för närvarande, har behandlats i bland annat LG GU. 
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• Deltagit i promoveringshögtiden, LU, samt i examenshögtiden för LTHs 

studenter. 
 

Uppdrag, Annika Mårtensson 
• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd 

• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd  

• Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete  

• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH 

• Ordförande i Forskarutbildningsnämnd – LTH  

• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete – LTH 

• Ordförande i Vattenhallens styrelse 

• Ledamot i USVs styrelse 

• Ledamot i styrelse för Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF 

• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg 

• Ledamot i KCFPs programråd 

• Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom Cesaer 
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Vicerektor Forskning Erik Swietlicki 
 
Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTHs forskning och hur arbetet forskrider 

för att uppnå de mål som formuleras i LTHs nya strategiska plan.  

 

Aktuella frågor  

• SWEbeams – (http://www.swebeams.se/; finaniserat av VINNOVA och VR) syftar till 

att åstadkomma en nationell samling kring MaxIV-ESS-SVS bland svenska lärosäten, 

regioner, näringsliv, forskningsfinasiärer och departement. Ett kreativt avslutande 

möte hölls i Lund 31 maj. Kopplar starkt till regeringens strategi för ESS 

(https://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/05/en-nationell-strategi-for-ess-och-

den-omgivande-kunskapsmiljon/) och Big Science Sweden (“upstream”, 

http://bigsciencesweden.se/). 

• LINXS (www.linxs.se) kommer att bli mycket ett viktigt instrument för att möjliggöra 

för våra forskare att till fullo dra nytta av MaxIV och ESS. LTH stödjer för närvarande 

LINXS med 2 mnkr per år under 3.5 år (från 1 juli 2017). LU och LTH arbetar för att 

fler svenska lärosäten ska engagera sig i LINXS framöver. 

• FIRS strategigrupp Smarta material (Swietlicki ordförande och LUs representant och 

där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS deltar) har FIRS mandat att 

driva regionala utvecklingsfrågor kopplat till MaxIV-ESS-SVS och materialforskning 

i vid bemärkelse. 

• Vinnväxt Smarta material och FOODPLANT – Kopplat till FIRS och SWEbeams 

är ett beslut av LU och FIRS (22/3) att söka Vinnväxt-medel (deadline 3 juli) från 

VINNOVA inom området Smarta material. Även ett projekt inom livsmedelsforskning 

(FOODPLANT) kommer att få söka Vinnväxt-medel, men inga fler. 

• LUNARC (www.lunarc.lu.se/; ligger formellt under LTH och med Swietlicki som 

styrelseordförande) är en del av SNIC (www.snic.vr.se/; Sveriges infrastruktur för 

datorberäkningar och datalagring). LUNARC:s styrelse har presenterat en vision för 

LUs ledning hur LUNARC kan se ut på 5 respektive 10 års sikt, med ambitionen att 

utvecklas till LUs e-Science Hub. LUNARC:s styrelse har även till LU lämnat in ett 

förslag om ett utökat uppdrag och förstärkt budget från 2019. LUs ledning har mottagit 

detta väl. LUNARC kommer troligtvis att få en stor roll vad gäller långtidslagring av 

forskningsdata. Användarstöd till såväl erfarna som nya användare är högprioriterat. 

Flytten av LUNARC (och LDC) till Science Village Scandinavia är nu inne i en fas då 

finansieringen måste klargöras, något som måste betonas för LUs ledning. De närmsta 

åren kommer på många sätt att bli avgörande för LUNARC:s framtida struktur, 

omfattning, lokalisering och finansieringsmodell.  

• LUB och fakultetsbiblioteken: (Swietlicki LTHs representant i LUBs styrelse och 

ordförande i LTHs biblioteksnämnd) BIBSAM har sagt upp Sveriges e-media-avtal med 

Elsevier från och med 30 juni 2018. Det betyder att våra forskare/lärare/studenter inte 

kommer att få tillgång till Elseviers e-media som publiceras efter detta datum. Detta är 

en del i en världsomspännande process för att stävja förlagens groteska övervinster och 

hitta nya kostnadsmodeller som alla parter kan leva med. ”Open Science” är ledstjärnan. 

• Utvecklingsprojekt: LTHs forskningsnämnd ska initiera och driva utvecklingsprojekt 

inom LTH som berör forskning, samverkan och innovation i syfte att förverkliga 

LTHs nya strategiska plan. Av FN prioriterade utvecklingsprojekt är ”Kartläggning av 

forskningsinfrastruktur” och ”Kartläggning av hur forskningen vid LTH är kopplad 

till de stora samhällsutmaningarna”. Arbetet med kartläggning av 

forskningsinfrastrukturer samordnas med LUCRIS och LUs inventering av 

http://www.swebeams.se/
http://bigsciencesweden.se/
http://www.linxs.se/
http://www.lunarc.lu.se/
http://www.snic.vr.se/
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forskningsinfrastrukturer. LUCRIS modul för forskningsinfrastruktur aktiveras under 

hösten 2018. LTHs utvecklingsprojekt är avslutat och en slutrapport är under 

utarbetande. Arbetet med kopplingen till de stora samhällsutmaningarna startade i 

mars 2018 och ska delrapporteras i december 2018. LU håller för närvarande på att ta 

fram en hållbarhetsstrategi som LTH måste förhålla sig till. 

• Fördelningsmodell: En översyn av LTHs modell för fördelning av fakultetens medel 

för forskning har påbörjats. Syftet med översynen är att klargöra om och i vilken grad 

nuvarande fördelningsmodell leder i riktning mot de mål som är uppställda i LTHs nya 

strategiska plan och – i mån av behov – föreslå förändringar. En omarbetad 

fördelningsmodell kan inte finnas på plats förrän tidigast inför 2020 års budget. 

• Forskningskoordinering: LTH bekostar sedan september 2017 50% av en 

forskningskoordinator (Johanna Generosi) vid LU FSI (Forskning, Samverkan och 

Innovation). LTH behöver stärka sin hantering av större forskningsansökningar och stöd 

till forskargrupperingar att ta fram konkurrenskraftiga ansökningar. LTH samarbetar 

med FSI om detta. 

• Forskningsinfrastruktur: Vicerektor för forskning (Swietlicki) bevakar och påverkar 

stödet till forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella och internationella, och 

representerar även LTH i LUs arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur. Denna 

nyinrättade grupp kommer att få stort inflytande i alla frågor som rör 

forskningsinfrastruktur (LU Dnr STYR 2018/229). En nära samordning mellan 

fakulteterna och inom NMT är helt nödvändig för att kunna täcka de stora behov av 

förnyelse av forskningsinfrastruktur som krävs. LTHs utlysning och fördelning av 

infrastrukturmedel (2017 18 mnkr) sker i nära samverkan med N-fak (20 mnkr) och M-

fak (ca 7 mnkr) och samordnas även med de LU-övergripande infrastrukturmedlen (20 

mnkr). Universitetens behovsinventering för att förbereda kommande utlysningar 

rörande nationella forskningsinfrastrukturer (VR RFI) mynnade ut i att URFI 

(Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur) prioriterade 11 förslag, 

däribland flera som berör LTH. Anslagen från VR är kraftigt begränsade och dessutom 

krävs minst 50% medfinansiering från de deltagande universiteten. Besked från VR RFI 

om vilka som får söka (mars 2019) förväntas under juni månad. Medfinansiering för de 

sökande från LTH måste diskuteras redan under hösten 2018. 

• SFOernas framtid: LUs vicerektor Stacey Sörensen har initierat en dialog med 

fakulteterna om SFOernas framtid efter 2020 då statens finansiering för SFO-satsningen 

kan komma att omprövas. LU är berett att ta ansvar för en fortsättning. LTHs forskare 

är involverade i ett flertal SFOer. 

 

 

Ledningsarbete - forskning 

 

Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete och representerar 

även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet återkommande är: 

• LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka). 

• LTHs forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor forskning LTH är 

vice ordförande). 

• LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning representerar LTH). 

• LUs nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (ca en gång per månad; 

vicerektor forskning representerar LTH; nytt uppdrag). 

• LTHs forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka; nytt uppdrag). 

• LUNARCs styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin). 
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• LTHs biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin). 

• LUs biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning LTH representerar 

fakulteten). 

• LTHs prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar). 

• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka). 

 

 

Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

 

• Vice ordförande i LTHs forskningsnämnd. 

• LUs forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH). 

• LUs nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vicerektor forskning 

representerar LTH; nytt uppdrag 2018). 

• Medlem i LTHs forskarutbildningsnämnd (nytt uppdrag 2018). 

• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för vetenskapliga och 

tekniska beräkningar. 

• Ordförande och LUs representant i FIRS strategigrupp för ”Smarta material” med LU, 

MAU, Region Skåne, Max IV, ESS och SVS. 

• Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 

• Ordförande i LTHs biblioteksnämnd. 

• Medlem i LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 

• Medlem i LUs strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera som stöd 

till systemägare och systemförvaltning i strategiska frågor kring LUCRIS. Medlem i 

LUs arbetsgrupp för LUCRIS forskningsinfrastrukturmodul. Vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten i båda dessa grupper. 

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

• Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för förbränningsprocesser).  

• Medlem SEC programråd (Svenskt elektromobilitets-centrum). 

• Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 

• Medlem Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 

• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Medlem i styrelse och ledningsgrupp. 
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Vicerektor Samverkan & Innovation Charlotta Johnsson 
 
LTHs arbete inom Samverkan och Innovation är kopplat till den strategiska plan och de 5 

fokusområdena som där lyfts upp för Samverkan och Innovation (S1-S5).  

• S1: Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och forskning och 

konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt skapande av ömsesidig nytta 

tillsammans med samverkanspartners.  

• S2: I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet skall LTH ta en 

ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med lösningar för stora samhällsutmaningar. 

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

koppling till LTH:s alumner 

• S4: LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation 

• S5: LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån vetenskapliga och konstnärliga 

resultat och bidra till policyskapande. 

 

Figur: De 5 fokusområdena för Samverkan och Innovation (S1-S5), och pågående initiativ 

som kopplar till dessa.  

 

Hänt sedan senast /Aktuella frågor 

 

S1-I1: Näringslivsrådet 

• Vårt senaste mote var på inst för EIT (Elektro- och Informations-teknik).  

• Nästa möte kommer att ha fokus på ESS och Science Village Scandinavia.  

• Ledamöternas förordnande går ut 2018-12, och vi behöver se över dessa.  

 

S2-I1: LTH Open Door 

▪ LTH Open Door är ett initiativ att öppna LTHs forsknings-lab för extern användning 

av företag och organisationer.  

▪ Vi har utökat till 7 lab., och vi för samtal med ytterligare 3 lab.  

▪ Presentation för IVA Syd (40 tal deltagare).  

▪ Samtal med RI.SE. De är mycket positiva till konceptet LTH Open Door och vi för 

samtal om hur vi kan samarbeta kring öppna testplattformar/lab.   

 

S2-I2: Science and Innovation Talk 
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• S&I Talk innebär att forskare kommer ut till företag och ger kortare presentationer om 

aktuella ämnen. Detta stöttas av företagsledningen, samt LTHs ledning. Motivet är att 

S&I Talk ska leda till fler gemensamma samverkans- och/eller forskningsprojekt. 

• Alfa-Laval har nu kört konceptet S&I Talk under 1 år, vi planerar ett ledningsmöte för 

att diskutera möjlighet till förstärkt samverkan mellan LTH och Alfa-Laval. 

• Ytterligare företag har visat intresse; Ericsson och Novo Nordisk. 

 

S2-I3: Science and Innovation Visit 

• S&I Visit innebär skräddarsydda besök/besöksrundor för företag. Motivet är att S&I 

Visit ska leda till fler gemensamma samverkans- och/eller forskningsprojekt.  

• NovoNordisk på besök hos LTH (9 mars), uppföljningsmöte (2 maj) och nu inväntar 

vi återkoppling om S&I Talk samt strategiskt partnerskap med NN. 

• Efter två inledande samtal med Eon, planerar för ett S&I Visit med Eon, 6 av våra 

institutioner är med. 

 

S3-I2: Executive utbildning EFL 

• Arbete med EFL kring samarbete beträffande executive-utbildning inom 

teknik/ekonomi området (fokus på kunskaps-bredd). 

• Flertalet utbildningar har utkristalliserats där ett marknadsintresse har bekräftats. 

Intresserade institutioner på LTH finns. Möjlighet till start för utbildningarna redan ht-

2018 och vt-19.  

• EFLs process med att identifiera executive utb fungerar smidigt men bör förankras 

med inst på LTH om LTH och EFL ska samarbeta. 

• OBS: Just nu är det ”mycket rörigt” inom Uppdragsutb (och då speciellt inom 

Executive utbildningar) pga att Lunds universitet har gett direktiv om att stoppa EFL, 

detta utan att ha alternativ lösning för hur det ska skötas istället. Detta är ett STORT 

problem för LTH. Just nu är det oklart hur LTH ska jobba vidare inom detta område. 

De initiativ som pågått, och som haft som mål att starta ht18/vt19, har fått avbrytas.  

 

S3-I1: Uppdragsutbildning LUCE 

• Arbete med LUCE för att titta på vad LTH ger och kan ge vad beträffar 

uppdragsutbildning inom teknikområdet (fokus på kunskaps-djup). 

• LUCE’s processen med LTH för att identifiera uppdragsutb bör ses över. 

 

S4-I1: Studentinnovation 

• Studentinnovation drivs av den informella gruppen InnoVision (ca 10-15 forskare från 

LTH med). Rapport har tagits fram och presenterats för LTHs ledningsgrupp. 

Rapporten innehåller både förslag på en fysisk mötesplats samt flertalet aktiviteter att 

fylla detta med (exempelvis en Minor inom Innovation och Entreprenörskap, 

inspirationsseminarier, och andra arrangemang med syfte att öka Innovations-

tänkandet). Detta arbete kopplas starkt till Utvecklingsprojektet ”InnovationsKultur”.  

• LTH har satsat 0.5MSEK på arbete med detta projekt. 

 

S5-I1: Samhällsinitiativ 

• Arbete med kulturnatten  

• Arbete med IVAs årsrapport (bidrag från LTH) 
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Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation 

• LTHs ledningsgrupp 

• LTHs prefektgrupp 

• LTHs näringslivsråd (sammankallande) 

• Samverkansrådet Medicon Village 

• Samverkansrådet LU 

• Referensgruppen LU Innovation 

• Forskningsnämnden, ledamot 

• Committment Skåne 

• Life Science Innovation Board (Med.fak) 

• IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)  

• EASE styrelse (Embedded Applications Software Engineering) 

• LUFO, styrelseledamot i Lund University Food Studies 

• CIRCLE, styrelse (ordf.) 

• Sveriges ingenjörer – arbetsgrupp Ingenjörskompetenser 

  



 

 

 13 

Vicerektor Internationella Frågor Martin Tunér (VRI) 
 

• Remiss SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering – LTH har 

inkommit med remissvar till LU som sammanställer LU svar som tas upp på 

rektorssammanträdet 7 juni. Vi tycker remissen är bra men har också ett antal synpunkter. 

Den slutliga agendan lär ha stor betydelse för det fortsatta strategiska arbetet om 

internationalisering på LTH och LU.  

o Vi avvaktar LU svar samt utfallet av remissarbetet – ev lagförslag etc inför LTH:s 

långsiktiga arbete 

▪ Internationalisering som genomsyrar hela verksamheten 

▪ Kvalitetshöjande 

▪ Agenda 2030 

o Min ambition är att LTH skall gå i takt med LU, men tillse att våra processer är så 

enkla och tydliga som möjligt 

o LTH ligger långt framme – vi kan bidra med insikter 

• VRI möten med programledare – VRI har bokat in individuella möten 

med programledarna under juni för att bättre förstå processer och 

utmaningar med studentutbyten, samt att påbörja en löpande dialog 

om den fortsatta internationaliseringen (tex 3 utbytesmöten + 1 

workshop per år). VRI kommer att sammanställa slutsatser och 

föreslå rekommendationer utifrån mötena. Rapporten avses även att 

inkludera relevanta synpunkter och tankar från andra källor – 

exempelvis från TLTH och IA.  

• Mastermöten – Körde första gången mastermöte med nye VRI som 

ordförande. Beslutade att minska antalet mastermöten från 4-5 

till 3 per år. Däremot introduceras en halvdags workshop med 

fokus på erfarenhetsutbyte och fördjupning i tematiska frågor, 

tex kursutvärdering. VRI bad om beskrivning av utmaningar. Flera 

masterföreståndare trycker på att det är viktigt att höja 

statusen på mastersprogrammen, att marknadsföra inom landet för 

att attrahera svenska studenter, att antagningsprocessen är tung 

och att uppdraget tar mer än 10%. 

• Besök: 

o VRI besökte Univ. Michigan 12 April. LTH tar emot 12 studenter från Umich 

under VT 2018. 

o Delegation från Chiba University, Japan, kom till Lund 19 april. MoU att 

signerades av Viktor Öwall. Presentation om vår forskning. 

o Vicerektor på Yarmouk University, Jordanien kom till Lund 14 maj. VRI berättade 

om LTH och visade lab. Yarmouk finansierar tre doktorander vid SOL och 

Arkitektur. 

• Kommande besök: 

o Universidad de Chile besöker LTH 1 juni. Förre och nye VRI tar emot. 

o University of Queensland, Australia, kommer till LTH 13 juni. 

 

 

Uppdrag - LTH vicerektor internationella frågor 

 

Som vicerektor med ansvar för internationella frågor deltar jag i LTHs ledningsarbete och 

representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet återkommande är: 

• LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka). 



 

 

 14 

• Ledamot i LUs Internationella råd (representerar LTH). 

• Ledamot i LGGU 

• STIM (en gång per månad) 

• LTHs prefektråd (varannan vecka) 

• Mastermöten fyra ggr per år (med programföreståndarna) 

• Styrelseledamot i K2 - kunskaps- och kompetenscentrum för kollektivtrafik 

(representerar LTH/LU) 
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Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2018-05-08 STYR 2018/844 Beslut om att byta fakultetens webbdomän från lth.se  

Till lth.lu.se, Per Foreby. 
 STYR 2018/845 Beslut om förlängning av beslut om styrelse för 

vattenhallen Science Center till och med 2018-12-31, 
Beatrice Nordlöf. 

 STYR 2018/811 Beslut om utseende av ledamöter i Biblioteksnämnden 
vid LTH 16-05-01-19-04-30, uppdaterat, Beatrice 
Nordlöf. 

 STYR 2018/812 Beslut om utseende av ledamöter (lärare/forskare) i  
Forskarutbildningsnämnden vid LTH 16-05-01- 
19-04-30, uppdaterat, Beatrice Nordlöf 

 STYR 2018/819 Beslut om utseende av ledamöter (lärare/forskare) i 
forskningsnämnden vid LTH 16-05-01-19-04-30, 
Beatrice Nordlöf 

2018-05-22 V 2018/22 Fördelning av rese- och forskningsbidrag vid LTH vt 
18, Anna Trosslöv. 

   

   

 



BESLUT

20 1 B-05-08 Dnr STYR 20181844

1

LuNUS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

D atordriftgrup p en

Per Forebl

Beslut om ändrad webbstruktur ftir LTH

Bakgrund
I dag leder universitetets wå huvuddomäner (lu.se och lth.se) till att både LTH och
LU får sämre resultat i automatiska webbaserade rankningar eftersom poängen fordelas

mellan domänerna. Att byta LTH:s webbdomän till hh.lu.se löser detta problem och

gör dessutom att vi samtidigt kan visa båda våra starka varumärken (LTH nationellt
och LU internationellt).

I LTH:s webbplattform, Typo3, finns i dag hundratals sajter med egna domännamn,

alltså adresser på formen xxx.lth.se. K¡avet på krypterade webbsidor (hnps i stállet for
http) gör det ohållbart att administrera säkerhetscertifikat for alla dessa domännamn.

Lösningen på problemet är att institutioner, utbildningsprogram, studentsidorna mm
presenteras som undersidor med adresser på formen lth.lu.se/xxx.

Beslut
LTH:s byter webbdomän från bhse till bh.lu.se.

\Øebbsidor med eget domännamn i Typo3 ändras från separata domännamn
(xxx.lth.se) till att bli undersidor (lth.lu.se/xxx). Organisationer och tjänster med egen

webbserver har av tekniska skäl även fortsättningsvis eget domännamn, men byter från

xxx.lth.se till x¡o<.lth.lu.se.

För samtliga organisationer gáller att lth.lu.se/xxx är den ofnìciella webbadressen som

ska användas i all kommunikation. För institutioner med egen webbserver omdirigeras

den här adressen till den egna webbservern.

Alla gamla webbadresser dirigeras om till de nya adresserna så att inga gamla länkar

slutar fungera.

Beslut i fattats av undertecknad rektor i närvaro av tf kanslichef Veronica

av LTH:s IT-chef Per Foreby

Rektor LTH
-chef LTH

Postadress Box 118 Besöþ¡adress Sölvegatan 22F Telefondir046-22271 90,atixel046-2220000
E-p o s t p er,f or eby@lth,lu. se In ter n et http : I lwww, lth. se



2018-05-24 
 

Hej, 
 
dina frågor landade till slut hos mig, och eftersom jag har varit inblandad i beslutet ska jag 
göra mitt bästa för att förklara. 
 
Med "IT-service" förmodar jag att du menar LTH:s datordriftgrupp, så jag får börja med att 
beklaga att du inte kunde få något svar där, men medarbetarna på min avdelning är inte fullt 
insatta i den här frågan. 
 
Detta sagt ska jag försöka beskriva den något krokiga vägen fram till det slutliga beslutet. 
 
Som du känner till görs det ständigt rankningar av universitet i världen. Placeringarna är 
viktiga för att rekrytera internationella studenter och forskare, och även i jakten på 
forskningsanslag. En del av dessa rankningar är helt automatiska där en sökmotor letar efter 
publiceringar på universitetens webbsidor. LU:s uppdelning på två toppdomäner (lu.se och 
lth.se) har gjort att LTH:s publikationer inte har räknats med i LU:s resultat och vice versa. Vi 
har alltså fått sämre internationell status på grund av att LTH har ett eget domännamn. 
 
Detta uppmärksammades centralt på universitetet och jag blev för en massa år sedan 
kontaktad av LU:s dåvarande planeringschef, Susanne Wallmark, som drog i den här frågan 
på uppdrag av dåvarande Rektor Magnificus, Per Eriksson. Anledningen till att jag blev 
inblandad var att de ville utreda om det fanns några tekniska hinder för att använda lth.lu.se 
som huvuddomän för LTH. Jag förklarade att det här inte var en teknikfråga, men att deras 
tanke om att ha dubbla adresser på LTH:s webbsidor bara skulle lösa problemet om det var 
varianten med lu.se som var den primära. 
 
Frågan drevs sedan mot LTH:s ledning och jag var även iblandad i en del diskussioner där. 
Dåvarande LTH-ledning och dåvarande kommunikationschef ville ha kvar lth.se som 
huvuddomän, så frågan rann ut i sanden och rätt många år förflöt med halvdåliga resultat på 
de automatiska rankningarna. 
 
Ovanpå detta ser forskarna sedan länge behovet av att marknadsföra sig som Lund University 
internationellt och väldigt många institutioner har dubbla domännamn och i vissa fall även 
dubbla epostadresser. Detta blir rätt förvirrande och numera är det till och med så att man får 
sämre resultat hos sökmotorer som Google om man har flera domännamn (eftersom det har 
tolkats som ett sätt att försöka lura sig till bättre placering). 
 
Fast forward till nutid. Ny ledning och ny kommunikationschef på LTH. Man konstaterar att 
vi har två starka varumärken, LTH nationellt och Lund University internationellt. I stället för 
att välja mellan dessa slår den nya kommunikationsstrategin fast att vi ska utnyttja styrkan i 
båda våra varumärken. Där blir det tidigare ratade domännamnet, lth.lu.se, väldigt naturligt 
och under 2017 blir det epostdomänen för alla fakultetsgemensamma funktioner.  
 
Så här långt har det mest varit en fråga om strategi och kommunikation och i egenskap av IT-
chef har jag bara varit perifert inblandad eftersom det inte har varit en teknikfråga. 
 
I februari dyker det upp en orelaterad teknikfråga. Google meddelar att deras webbläsare, 
Chrome, snart kommer att börja varna för okrypterade webbsidor (http i stället för https). 
Eftersom Chrome är världens mest använda webbläsare är det här något som vi behöver ta på 
allvar, och på grund av LTH:s komplicerade webbstruktur med närmare 400 olika 
domännamn har vi ingen kryptering någonstans. 
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Att hantera de säkerhetscertifikat som behövs för alla dessa domäner är en administrativ 
mardröm och efter att ha sett hur andra universitet, bland dem KTH och Chalmers, har löst 
frågan föreslår jag att vi drastiskt minskar med antalet domännamn genom att www.xxx.lth.se 
ändras till www.lth.se/xxx. Det är en adress som blir precis lika lång, bara att orden står i lite 
annan ordning. Jag vet dock att tekniker och webbredaktörer på institutionerna tidigare har 
varit väldigt negativa till den här typen av webbadresser så för att förankra (eller förkasta) 
förslaget bjuder jag in mig till LTH:s prefektråd. 
 
På mötet finns prefekter eller ställföreträdare från samtliga institutioner och dessutom LTH:s 
samlade ledning med rektor, prorektor, vicerektorer och kanslichef. Jag förklarar problemet, 
visar hur andra har löst det och lägger fram förslaget, och utan någon vidare diskussion 
beslutar mötet i enlighet med mitt förslag. 
 
Frågan om att byta från www.lth.se till lth.lu.se fanns inte på min agenda till det här mötet 
eftersom det som sagt inte är en IT-fråga. Mötet tog dock själva upp frågan och beslutade 
snabbt att man samtidigt ville byta domännamn. 
 
Prefektrådet är precis vad det låter, alltså ett rådgivande organ. Därför fick jag i uppdrag att 
författa ett underlag till ett rektorsbeslut som jag bifogar i det här mailet. Av praktiska skäl 
står jag som handläggare på hela beslutet även om just bytet av domännamn som sagt inte är 
en IT-fråga. Detta sagt så tycker jag ändå att det är ett beslut som känns väldigt konsekvent 
med hänsyn till nuvarande kommunikationsstrategi. 
 
Du frågar även om kostnaderna. Att byta huvuddomän är bara en enkel inställning som inte 
tar många minuter att fixa, så den kostnaden är försumbar. Att ändra strukturen från egna 
domännamn till undersidor kräver däremot lite insatser. Gissningsvis tar det någon vecka att 
fixa. Vi ser till att alla gamla adresser fortsätter att fungera så i det korta perspektivet behöver 
man inte byta några trycksaker och inte ändra några länkar. 
 
De institutioner som är delade med N-fak får hanteras i särskild ordning eftersom behoven ser 
annorlunda ut än på rena LTH-institutioner och för att LTH inte ensamma kan bestämma över 
dessa institutioner. Signalerna jag har fått från din institution är att ni nog väljer att primärt 
profilera er som math.lu.se. I så fall kommer lth.lu.se/maths att omdirigeras dit. 
 
Slutligen epostadresserna. De omfattas inte alls av det här beslutet. Frågan berördes dock på 
prefektrådet och jag tror att man vill ta upp den frågan rätt snart. En tanke där är att göra som 
medfak och ha en gemensam maildomän för hela fakulteten. Men det här är en separat fråga 
och precis som med domänbytet är det inte primärt en IT-fråga, så det är inget som jag 
kommer att driva. 
Hoppas det här besvarar dina frågor. Annars får du återkomma så ska jag försöka fylla på med 
mer information efter bästa förmåga. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Per Foreby 
IT-chef 
Datordriftgruppen LTH 
Lunds universitet 
 

http://www.xxx.lth.se/
http://www.lth.se/xxx
http://www.lth.se/
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Utbildning (KSEK)

Intäkter: avgiftstudenter, försäljning av kurser till andra fakulteter
Kostnader: köp av kurser från andra fakulteter, bokade lokaler, personal



Forskning (KSEK)

Intäkter: bidragsfinansierad forskning
Kostnader: drift, avskrivningar



Totalt (KSEK)



Oförbrukade bidrag (KSEK)



Myndighetskapital

16,5 %

2,9%

23,9%



Heltidsekvivalenter
1404 1400 1483

dec BU
2018: 1454

HTE

dec P1
2018: 1463

HTE





 
 
 
 

 
 
 

 

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

Styre l sen  
Bea t r ice  Nordlöf  

Utdrag 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2018-06-08 

§ 40 ÖKNING AV INFRASTRUKTURMEDEL 
Föredragande: Viktor Öwall, Erik Swietlicki Bilaga § 40 
 
Viktor och Erik redogjorde för hur LTHs forskningsnämnd prioriterar idag.  
Man ser ett behov av att öka årets utdelning från 10 MSEK till ca 16-18 MSEK. 
Utdelningen at infrastrukturmedel samordnas i stor del med den naturvetenskapliga samt 
den medicinska fakulteten. 
  
Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att godkänna förslaget   
           att öka utdelningen av infrastrukturmedel till ca 16-18 MSEK under 2018.  
           Beslutet kommer att läggas in i fördelningsbeslutet. 
 
 

  
   
 
 

 
Vid protokollet Justeras 
 
Beatrice Nordlöf Charlotta Falvin 
 Viktor Öwall 
 Pontus Landgren 
 
Bestyrkes på tjänstens vägnar 
 
 
Beatrice Nordlöf 
Avd. chef Ledningsstöd 
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Campusutveckling och 
byggprojekt vid LTH
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Campusutveckling

• UTEMILJÖ
- Akademiska hus har ingen uttalad vision.
- Laddstolpar för bilar?
- Cykelställ under tak med laddmöjligheter och säkerhet?
- Sjön Sjön ska renas och buskage och grönytor ska 

återigen röjas.
• STUDENTBOSTÄDER
- Akademiska hus vill uppföra studentbostäder öster om V-
huset. Detta kan påverka LTHs forskning i V-huset, A-
huset, EBD-labb och Fasadlabb.
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Planerad studentbostadsbebyggelse
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Byggprojekt

• Kemicentrum
Ny placering av bibliotek och studentutrymmen.
Fler studieplatser skapas.
• IKDC
14-årig vattenläcka ska vara åtgärdad. LTH har fått 3,8          
miljoner, vilket vi begärde, för att uppföra nya 
klimatkammare istället för de vattenskadade.
• V-huset
Intrimningsproblem efter den stora ombyggnaden.
Vattenhallens tillbyggnad klar. Nu tittar man på möjligheter 
att skapa en kreativ utemiljö.
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Vattenhallen utemiljö idéskiss
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Byggprojekt forts.
• Kårhuset
Utredning på gång om husets framtid. Ny huvudentré, 
omdisponering av verksamheten.
3 Flaggstänger på gång
• Studiecentrum
Ny reception ska byggas i Saltholm klart 24/8
• Matematikhuset
Foajén får ny inredning och belysning likt övriga LTH-hus.
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Byggprojekt forts.

• M-huset
På god väg mot en totalrenovering av hela huskomplexet.
Optioner på ny entré i öster och lärosalar enligt ny 
pedagogik. Akademiska hus prisar ut sig.
LTH tar finalt beslut aug/sept 2018.
Problem med Motorlabb LTH har inte fått det som var 
beställt gällande rökgasrening.
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Omdisponering av lokaler
• LTH-verksamhet
- NanoLund till SVS
- Lasercentrum till SVS
- Lunarc till SVS
- Circle placering under utredning
- Campus HBG, finansiering av LTHs lokaler
- Utredning kring finansiering av labblokaler, större lokaler.
• LU verksamhet
- Delar av förvaltningen till Kemicentrum hus IV
- UBs tidningslager till M-huset
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SLTH 2018-06-08
VIKTOR ÖWALL



Rektors rapporter
• Attraktivt Campus – punkt 9
• Digitalisering – punkt 12
• Uppdragsutbildningar – se rektor och vicerektor S&I
• Ansökningstal
• Dimensionering, inkl nya Masters program 

– se punkt 11 och prorektor
• Brunnshög – punkt 9

• Kommunikationsstrategi
• Programöversyn – se prorektor
• Utvärderingar FOU - se prorektor



Rektors rapporter, fortsättning
• Swebeams, LINXS, FIRS, etc – punkt 10 och vicerektor 

Forskning
• Studentutbyte – vicerektor internationalisering



Händelser och möten

• FNs Security Council på LU!
• VINNOVA KC
• Promotionen
• Deans Meeting Trondheim
• IKEA Foundation 
• Besök NovoNordisk

• LTH Nytt 
• Examenshögtiden + blogg



8 Ökning av infrastrukturmedel

Förslaget är att öka från 10MSEK till ca 16-18MSEK



9 Campusutveckling 

• Brunnshög
• Visioner för Campus LTH
• Kontakter med Akademiska Hus

• Skapa en resurs för att föra arbetet framåt?

• Nu mer konkreta projekt – Andreas Svensson



12 Digitalisering

Det händer en del men det behövs mer.

CEE:

– 1. Kurs: Videoanvänding i utbildningen

– 2. Kurs: Aktivt lärande, med fokus på digitala verktyg

– 3. Utredning: Digital examination - en nulägesrapport med goda 
exempel från Sverige och övriga Europa (klar oktober/november)

– 4. Lunchseminarier med olika exempel på användning av digitala 
verktyg (vi har redan haft en del sådana).

Plan: ägna RET/TUF i November åt detta



12 Digitalisering: beslutsförslag

Styrelsen anser att detta är en framtidsfråga för LTH.

Detta gäller inom såväl utbildning som forskning och administration. Medan 
digitalisering av forskningsverksamheten huvudsakligen förväntas ske 
decentraliserat i de olika forskargrupperna finns anledning att ta ett mer samlat 
grepp avseende digitalisering av utbildning och administration på LTH. 

LTHs instrument för att driva frågor gällande genomförandet av utbildningar är 
CEE medan utbildningsinnehållet ligger på programledningar. Inom 
administrationen driver LTHs kansli processen. 

LTHs ledning har det övergripande ansvaret för dessa frågor.

Styrelsen efterfrågar en redogörelse av mål, status samt planerade insatser för att 
utveckla verksamheten. I redogörelsen skall ingå en s.k. benchmark, som gör det 
tydligt var man uppfattar att LTH befinner sig idag jämfört med några relevanta 
s.k. peers inom och utom landet. Styrelsen kommer att löpande följa upp 
utvecklingen och vill ha en första redogörelse till mötet i SEPT el OKT?”





Vicerektor forskning LTH
Erik Swietlicki
Fokus forskning – SLTH 2018-06-08



Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskningens kvalitet
Hur bra kvalitet har vi på vår forskning? 
Hur mäter vi kvalitet i forskningen?
Hur uppnår vi bättre kvalitet i forskningen?

(SLTH har fått diskussionsmaterial utskickat.)

Forskning LTH – Andra fokusfrågor
Vicerektor Erik Swietlicki, ledningsgruppen, FN



Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskningens kvalitet
UKÄ fick i sept 2017 utökat uppdrag och ska nu även få ansvar för att säkerställa forskningens kvalitet. (bifogas)

Från Vetenskapsrådet:
Forskningskvalitet för framtiden - 2015 (bifogas)
Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2014-11-03-forskningskvalitetsutvardering-i-
sverige---fokus.html
Regeringsuppdraget rör en modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet 
och relevans.
Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljning av svensk forskning
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2018-04-09-redovisning-av-regeringsuppdrag-
att-utveckla-uppfoljning-av-svensk-forskning.html
Hur kan uppföljningen av svensk forskning utvecklas? Vetenskapsrådet och UKÄ har gjort en inventering och analyserat hur utvecklingen av 
svensk forskning och utveckling (FoU) skulle kunna följas på nationell nivå med hjälp av indikatorer.
Forskningsbarometern 2017
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-06-28-forskningsbarometern-2017.html
Vetenskapsrådets Forskningsbarometer ger en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning genom ett trettiotal indikatorer. Fokus 
ligger på den offentliga forskningsfinansieringen och forskningen vid universitet och högskolor.
UKÄ 2018: ”Universitetskanslersämbetets rapport: kvalitetssäkring av forskning”
Vetenskaplig produktion – analys av det vetenskapliga forskningssystemet
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2018-06-01-vetenskaplig-produktion----analys-
av-det-vetenskapliga-forskningssystemet.html
I den här rapporten tittar Vetenskapsrådet på volymen av vetenskaplig produktion i olika länder och världsdelar mellan åren 2005 och 2015.
Värdering av kvalitet i forskningsprojekt
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2008-10-01-vardering-av-kvalitet-i-
forskningsprojekt.html
Rapporten, "Värderingar av kvalitet i forskningsprojekt" presenterar erfarenheter från utvärderingar och bedömningar av projekt finansierade 
helt eller delvis av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2014-11-03-forskningskvalitetsutvardering-i-sverige---fokus.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2018-04-09-redovisning-av-regeringsuppdrag-att-utveckla-uppfoljning-av-svensk-forskning.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-06-28-forskningsbarometern-2017.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2018-06-01-vetenskaplig-produktion----analys-av-det-vetenskapliga-forskningssystemet.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2008-10-01-vardering-av-kvalitet-i-forskningsprojekt.html


Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Andra forskningsfrågor (alla kommer inte att belysas i detalj):
”Nya” forskningsorganisationen (FN, FUN etc., utvärdering?)

Till nytta för… (Hur använder vi detta för att uppnå forskningsmålen?)

Forskningsfinansiering (extern, antalet doktorander minskar, SFOernas etc)

Forskningskoordinatorer (bla samordning av större ansökningar)

Forskningsinfrastruktur (lokala, tvärfakultära, LU, nationellt, internationellt)

Forskarskolor i LTHs regi

Fördelning av fakultetsmedel för forskning (översyn av fördelningsmodell)

Uppföljning av strategiska satsningar (Hur gör vi?)

LTH FN utvecklingsprojekt (kartläggning infrastruktur, LTH och Agenda 2030)

MaxIV/ESS/SVS/LINXS/FIRS (Hur stödjer vi våra forskare?)

Flytt till SVS (Lund Nanolab, LUNARC/LDC, finansiering?)

LUNARC (vision om e-Science Hub, ansvar för långtidslagring, stöd till MaxIV)



Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskningens kvalitet
• Från nationellt håll finns det än så länge bara idéer till 

ett nationellt system för kvalitetssäkring av forskning
• UKÄ har fått utökat uppdrag av regeringen att utvärdera 

kvalitet även i forskningen (förutom utbildning)
• Det är universitetets interna arbete och processer som 

ska granskas, inte forskningen som sådan (som för GU)
• VR har föreslagit indikatorer för
– internationell attraktivitet och FoU-investeringarnas omfattning
– kvalitetsförstärkning och jämställdhet
– samverkan och samhällspåverkan



Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskningens kvalitet
• LU planerar en utvärdering RQ20 (UU: KoF17; GU:RED19).

• Särskilt viktigt att utvärdera kunskapsmiljöer för att bland 
annat belysa gränssnittet forskning och utbildning.

• SFO:erna piloter för att förbereda inför nästa utvärdering.
• LUCRIS ett viktigt verktyg (ex: tillgången till ändamålsenlig 

forskningsinfrastruktur).
• LU har i dialogmöte med UKÄ framfört att vi önskar 

genomföra RQ20 innan Lunds universitet omfattas av UKÄs 
kvalitetssäkring av forskning.



Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

UKÄ 2018: KVALITETSSÄKRING AV FORSKNING
Redovisat till Regeringskansliet 6 april 2018 

”UKÄ gör vidare bedömningen att delar av forskningens kvalitetssäkring kan vara 
föremål för en tematisk utvärdering. Vilka delar som lämpar sig för en sådan 
utvärdering bör dock utredas vidare och metoden anpassas till det valda temat.”

”UKÄ anser att granskningen lämpligast sker utifrån befintliga 
bedömningsområden (styrning och organisation; förutsättningar; utformning, 
genomförande och resultat; jämställdhet; student- och doktorandperspektiv; samt 
arbetsliv och samverkan) men med stöd av nya bedömningsgrunder som tar 
hänsyn till de särskilda förutsättningar som finns för forskningens 
kvalitetssäkring.”



Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskningens kvalitet
UKÄ: ”En kontinuerlig kvalitetssäkring finns inbyggd i 
forskningen via olika peer-review-processer”:
• i ansökning av externa forskningsmedel,
• genom handledning av doktorander,
• i den granskning som sker vid seminarier och disputationer,
• i samband med publicering av artiklar, 
• vid rekrytering till akademiska tjänster, 
• bedömning av docent- och professorskompetens. 



Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskningens kvalitet – Vad ska LTH göra?
• LTH bör avvakta LUs utvärdering RQ20 och inte göra en 

egen utvärdering av vår forskningskvalitet.

• LU i sin tur avvaktar UKÄ och VR (regeringsbeslut).
• - dialog med UKÄ / VR och inom LU

• LTH bör inleda en diskussion om hur vi vill 
- mäta forskningskvalitet
- främja forskningskvalitet



Fokus forskning – SLTH 8 juni 2018
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Andra forskningsfrågor (alla kommer inte att belysas i detalj):
”Nya” forskningsorganisationen (FN, FUN etc., utvärdering?)

Till nytta för… (Hur använder vi detta för att uppnå forskningsmålen?)

Forskningsfinansiering (extern, antalet doktorander minskar, SFOernas etc)

Forskningskoordinatorer (bla samordning av större ansökningar)

Forskningsinfrastruktur (lokala, tvärfakultära, LU, nationellt, internationellt)

Forskarskolor i LTHs regi

Fördelning av fakultetsmedel för forskning (översyn av fördelningsmodell)

Uppföljning av strategiska satsningar (Hur gör vi?)

LTH FN utvecklingsprojekt (kartläggning infrastruktur, LTH och Agenda 2030)

MaxIV/ESS/SVS/LINXS/FIRS (Hur stödjer vi våra forskare?)

Flytt till SVS (Lund Nanolab, LUNARC/LDC, finansiering?)

LUNARC (vision om e-Science Hub, ansvar för långtidslagring, stöd till MaxIV)
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”Nya” forskningsorganisationen
Startade 1 maj 2016 – verkat i 2 år

Mest forskningsrelevanta av de ”nya” nämnderna:
• Forskningsnämnd
• Forskarutbildningsnämnd 
• Biblioteksnämnd

Ska den nya organisationen utvärderas?
Hur? Av/för vem? Tidsplan? Budget? Till nytta för…
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Till nytta för… 
Klimat, Samhällsbyggnad, Digitalisering, Livet, Industrin

Hur använder vi detta för att uppnå målen för forskning i strategiska 
planen?

Agenda 2030 – Hur kopplar vi till ”Till nytta för…” ?
Portalerna – Borde förändras att ligga mer i linje med strategiska 
planen (och även till ”nytto-områdena”?)
Forskningskoordinatorer - En för varje nytto-område?
Forskarskolor - En för varje nytto-område?



https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/



LTHs nya strategiska plan 2017-2026
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
Mål
• F1 LTH är känt för att verksamheten har en tydlig koppling till de stora 

samhällsutmaningarna som definierats i de globala målen i Agenda 2030.

• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på 
hög kompetens, stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt 
vara öppen för okonventionellt tänkande.

• F3 LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva 
för forskare från många olika områden.

• F4 LTH:s verksamhet skall engagera och inspirera på alla nivåer och 
återspeglas i undervisningen.

• F5 LTH skall ha stärkt forskningsfinansiering med ett ökat 
internationellt inslag.



LTHs nya strategiska plan 2017-2026
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
Strategier

 Att identifiera och definiera hur verksamheten kan kopplas till de globala 
samhällsutmaningarna för att därefter bidra med lösningar.

 Att definiera och implementera mål och utvärderingsmetoder för att 
förbättra verksamhetens kvalitet och förnyelse samt att främja ett kritiskt 
och etiskt förhållningssätt.

 Att stärka LTH:s forskningsgrupper och deras forskarutbildning genom att 
stödja deras samarbete med LTH:s starka forskningsmiljöer och de stora 
anläggningarna MAX IV och ESS.

 Att skapa incitament för arbete med tvärvetenskapliga frågeställningar.
 Att aktivt stödja deltagande i policyskapande för nationell och internationell 

forskningsfinansiering och andra uppdrag som bedöms vara av strategiskt 
värde för LTH.
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Forskningsfinansiering

Externa finansieringen planar ut och tenderar att minska

Antalet doktorander minskar



Forskningsfinansiering LTH
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskningsfinansieringen – Externa medel planar ut.

Externa medel

Interna medel

Totalt
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Forskningsfinansieringen – Är det bra att den är konstant över tid?

Forskning

Utbildning

Prognos LU



Bidragsinkomster per finansiär-
Forskning



Forskningsfinansiering LTH
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskarstuderande – Nedgång, främst bland kvinnliga



Forskningsfinansiering LTH
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Forskarstuderande – Nedgång    Meriteringstjänster – Uppgång



Forskningsfinansiering LTH
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

SFO:ernas framtid bortom 2020
NanoLund, ELLIIT, eSSENCE, SPI, MERGE, MECW

• Inga medel säkrade bortom 2020
• Utvärdering kommer (2020 ?)
• LUs ledning har inlett en dialog för att förbereda för detta.
• NanoLund väl förberedda. Övriga?



Fakultetsmedel för forskning LTH
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Fördelning av fakultetsmedel för forskning 
Översyn av fördelningsmodell

LTH fördelade under 2017 totalt 406 mnkr av fakultetens medel 
för forskning (vg 21).
Nytt utvecklingsprojekt initierat av FN.
Motivering: Det är naturligt att införandet av LTHs nya strategiska plan 
även påkallar en översyn av ett av de allra viktigaste styrmedlen som
ledningen förfogar över, nämligen fördelningen av fakultetsmedel. 

Uppdragsbeskrivning framtagen (ej beslutad).



Fakultetsmedel för forskning LTH
vicerektor forskning LTH Erik Swietlicki

Syfte  - Utvecklingsprojektet ska ska göra en översyn av fördelning av LTHs 
fakultetsmedel för forskning, inklusive fördelningsmodellen, och vid behov 
presentera förändringar av såväl fördelning och modell.
Fördelning och modell ska:
• styra, leda och uppmuntra institutionerna att bidra till uppfyllande av målen 

för forskning, samverkan och innovation såsom de beskrivs i LTHs 
strategiska plan för 2017-2026;

• vara förutsägbar och transparent;
• vara tillräckligt stabil över tid för att medge längre planeringshorisonter, utan 

att ge avkall på dynamik och styreffekt;
• upplevas som ”rättvis”;
• styra mot en rimlig nivå på myndighetskapitalet;
• ge möjlighet för LTHs ledning att fördela medel för mer kortfristiga 

strategiska satsningar;
• ge utrymme för satsningar på viktig forskningsinfrastruktur.
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Forskningsinfrastruktur
• Lokala (LTH, 10-18 mnkr/år)

• Tvärfakultära (NMT; N 20 mnkr/år; M 7 mnkr/år)

• LU-övergripande (N 20 mnkr/år; nyinrättad arbetsgrupp för LU-infrastruktur)

• Nationellt (VRs process, beslut om vilka som får söka nu i juni)

• Internationellt (ESFRI, ERIC, vilka ska Sverige vara med i?)
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Forskningskoordinatorer

• Johanna Generosi (sen sept 2017 ,50% LTH, FSI Samverkan, Lisa Thelin)

• Ekosystem av forskningskoordinatorer inom LTH

• Behövs samordning av större ansökningar (VINNOVA, SSF, KAW etc)

• Hanteringsordningar för större ansökningar (LTH, LU-nivå)

• Tvärdisciplinära nätverk
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MaxIV – SVS – ESS

MaxIV – ESS – SVS – LINXS - FIRS (Hur stödjer vi våra forskare?)

Flytt till SVS (Lund Nanolab, LUNARC/LDC, finansiering?)

LUNARC (vision om e-Science Hub, ansvar för långtidslagring, stöd till MaxIV)



www.linxs.se
Image and design by Basics (www.basics.land)

Delrapportering till Vinnova och Vetenskapsrådet 
2018-02-12 

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

SOFT 
MATTER

LIFE 
SCIENCES

HARD 
MATTER



• LU e-Science HUB
• HPC – Modular power, based on needs. 
• Network 100 GigE

LUNARC Visions for SVS



Meeting spaces

E-Science 
Arena

Teaching 
facilities

Computing

Visualisation

Storage

LU e-Science HUB



Vision 2025
MATERIALS SPACE

Business
Startup companies, R&D 

satellites for large 
corporations

ProNano 
Nanoproducts for

the Future

Support companies
Services for imaging, 

TEM etc.



LTHs nya strategiska plan

FN
Verksamhetsplanen måste tydligt klargöra hur den nya 
strategiska planen ska förverkligas. 
Måste LTH omstruktureras för att för att kunna förverkliga 
nya strategiska planen?
Hur ska LTHs strategiska medel bäst användas för att 
uppnå de nya målen? Nu ca 80 Mkr totalt.
FN ska ta aktiv del i besluten om tilldelning av LTHs 
infrastrukturmedel (10 mkr/år) och strategiska äskanden 
från prefekterna (ca 50 mkr/år).
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Punkter (alla kommer inte att belysas i detalj men omnämnas):
Forskningens kvalitet (Hur bra är vi? Hur mäter vi? LU RQ20, UKÄ)

”Nya” forskningsorganisationen (FN, FUN etc., utvärdering?)

Till nytta för… (Hur använder vi detta för att uppnå F-målen i strategiska 
planen?)

Forskningsfinansiering (extern, antalet doktorander minskar, SFOernas
framtid etc)

Forskningskoordinatorer (bla samordning av större ansökningar)

Forskningsinfrastruktur (lokala, tvärfakultära, LU, nationellt, internationellt)

Forskarskolor i LTHs regi

Fördelning av fakultetsmedel för forskning (översyn av fördelningsmodell)

Uppföljning av strategiska satsningar (Hur gör vi?)

LTH FN utvecklingsprojekt (kartläggning infrastruktur, LTH och Agenda 2030)

MaxIV/ESS/SVS/LINXS/FIRS (Hur stödjer vi våra forskare?)





















Brexit: The future of UK Research and 
Education



UK-SWEDISH COLLABORATIONS



UK’s RESEARCH STRENGTH



EU FUNDING



RESEARCH COLLABORATION



590 UK-SWEDEN H2020 PROJECTS



UK / SWEDEN – INNOVATION



FUTURE: FP9 and ERASMUS+

“I want the UK to have a deep science partnership with the European Union, 
because this is in the interests of scientists and industry right across Europe.
The United Kingdom would like the option to fully associate ourselves with the 
excellence-based European science and innovation programmes – including the 
successor to Horizon 2020 and Euratom R&T.
It is in the mutual interest of the UK and the EU that we should do so.
Of course such an association would involve an appropriate UK financial 
contribution, which we would willingly make.
In return, we would look to maintain a suitable level of influence in line with 
that contribution and the benefits we bring.”

21st May 2018: PM Theresa May’s speech on Science and Modern Industrial Strategy



FUTURE

• Guaranteed UK participation in the Horizon 2020 research and innovation 
programme to the end of the programme period

• Close collaboration with European partners to deliver excellent research

• Continued access to Erasmus+ and the Marie Sklodowska-Curie Actions programmes

• Continued recognition of professional qualifications between the UK and the 
remaining 27 EU member states

• Preserving and building on regulatory and standards equivalence with other EU 
countries



Thank you 



UTBILDNING -DIMENSIONERING



Planeringstal - Antagningstal
• Planeringstal = antal studenter som påbörjar utbildningen

• Antagningstalen måste ta hänsyn till att vissa program 
”förlorar” många studenter initiellt

• Antagningstal = antal studenter som antas till 
utbildningarna > planeringstalen, pga bortfall efter 
antagning och registrering



Motiv för förslag på planeringstal 
• Ökning pga nedgång i produktion samt ökad tilldelning 

från staten.
• Söktryck 
• Möjlighet för institutioner och program att utöka 

utbildningarna
• Beskrivning från omvärld av behov
• Utjämning av udda planeringstal

• Hänsyn till budgetprop om samhällsbyggnad
• Hänsyn till att A och I förlorar studenter inledningsvis i 

större omfattning än övriga program



Planeringstal 2017

Antal 
förstahandssökande 

2018 Planeringstal 2018
Arkitektutbildning 72 514 76
Brandingenjör 49 93 52

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 85 177 90
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 35 94 44
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 55 48 44
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 83 100 85
Civilingenjörsutbildning i datateknik 112 315 130
Civilingenjörsutbildning i informations- och 
kommunikationsteknik 44 68 44
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 129 176 140
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 30 109 35
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 101 165 115
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 54 66 60
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54 60 54
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 58 154 60
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 40 85 48
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 101 626 110
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 58 90 60
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40 49 40
Totalt civilingenjörer 1079 1159

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 46 86 54
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med 
automationsteknik 32 32 32
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 65 92 65
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 25 11 25
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 25 15 25
Totalt h-ing 193 201

Kandidatutbildning i industridesign 30 76 30
Tekniskt basår 64 181 64

Totalt 1487 1582



Plan.tal Ant.tal

Masterutbildning i industridesign 30 60

Masterutbildning i arkitektur 25 50

Masterutbildning i bioteknik 20 80

Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader 30 70

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning 30 80

Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning 25 34

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 25 90

Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor 25 37

Masterutbildning i system på chips 25 80

Masterutbildning i trådlös kommunikation 25 42

Masterutbildning i vattenresurshantering 20 100
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LUNoS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Rektor LTH

Planeringstal för program vid LTH hösten 2018

Med planeringstal avses det antal studenter som eftersträvas då antagningen avslutas. Om
antalet antagnaunderstigerplaneringstalet kan reservantagning ske. Om det inte finns särskilda
skäl i det enskilda fallet skall reservantagningen avslutas två veckor efter uppropet.

Under antagningsprocessen görs erfarenhetsmässigt grundade överintag. Detta betyder att det
faktiska antalet antagna kan komma att överstiga de angivna planeringstalen. Programmen skall
därlor ha beredskap attta emot fler studenter än planeringstalen anger.

Planeringstal lor program vid LTH hösten 2018

Program Plan.tal
Arkitektutbildning 76

Brandingenj örsutbildning 52

Civilingenj örsutbildning i bioteknik 60

Civilingenjörsutbildning i datateknik 130

Civilingenj örsutbildning i ekosystemteknik 60

Civilinger! örsutbildning i elektroteknik 85

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 110

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik 44

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 60

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 115

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 140

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 35

Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 90

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 44

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 44

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 48

Högskoleingeniörsutbildning i byggteknik - i ärnvägsteknik 25

Högskoleingeniörsutbildning i byggteknik - väg- och ffafikteknik 25

Högskoleingeni örsutbildning i bygeteknik med arkitektur 65

Högskoleingen j örsutbildning i datateknik 54

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automation 32

Posfadress Box 1 18, 221 00 LUND Besöksadress Kårhuset, John Ericssons väg 3 Telefon växel 046-222 00 00

Mel7 antagningen@kansli.lth.se /nternef http://www.lth.se
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Kandidatutbildning i industridesign 30

Tekniskt basår 64

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av avdelningschefPeter
Gustafsson efter Petter Lindquist.

Viktor Öwail

Petter Lindquist
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LuNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen

Beatrice Nordlof

S 44 DIGITALISEzuNG, UPPFOLJNING
Föredragande: Viktor Öwall Bilaga g 44

Styrelsen önskar öka insatserna och ambitionsnivån inom digitalisering.

Ett beslutsforslag diskuterades under mötet. Förslaget skickades till sryrelseledamöterna för
kommentarer efter mötet, för ett per capsulam-beslut for snabb fortsättning. Majoriteten av

ledamöterna har tillsryrl<t fürslaget efter justering.

Det slutliga beslutet lyder:

Beslut: Styrelsen anser att digitalisering är en framtidsfråga lor LTH.
Detta gäller inom såväl utbildning som forskning och administration.
Medan digitalisering av forsknings-verksamheten huvudsakligen

fürväntas ske decentraliserat i de olika forskargrupperna finns anledning

att, utöver de initiativ som tas på institutionsnivå, även ta etr mer

samlat grepp avseende digitalisering av utbildning och administration
på LTH.

LTHs instrument für att driva frågor gä[ande genomförandet av

utbildningar är CEE medan utbildningsinnehållet ligger på

programledningar. Inom administrationen driver LTHs kansli

processen. LTHs ledning har det övergripande ânsvaret für dessa frågor

Sryrelsen efterfrågar en redogörelse av måI, status samt planerade

insatser för att uweckla verksamheten inom digitaliseringen. I
redogörelsen ska ingå en s.k. benchmark, som gör det rydligt var man

uppfattar att LTH befinner sig idag jämlort med några relevanta s.k.

peers inom och utom landet. Sryrelsen kommer att löpande folja upp

uwecklingen och vill ha en forsta redogörelse till mötet i oktober, 2018.

Vid protokollet

Beatrice Nordlöf

Justeras

Charlona Falvin

Viktor Öwall
Pontus Landgren

Besryrkes på

eatrice N ï\l*p
Avd. chef

RS ITY

Postadress Box I 18, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons våg 3 Telefon drr 046-22211 90, växel 046-222 00 00

Teletax 046-222 47 91 E-post beatrice. nordlof @rektor.lth.se lnternet http://www.lth.se
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