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Sammanträdesdag

20t9-02-08

S

1

UTSEENDE AVJUSTERINGSPERSON
Beslut:

S

2

Styrelsen beslöt att utse Filippa de Laval
justera dagens protokoll.

ât jämte mötesordfürande

FASTSTALLq.NDE AV DAGORDNING
Beslut:

Styrelsen godkande föredragningslistan.

Punkt 9 Promotor togs direkt efter punkt 6

S

3

TÖNPCAPNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
J

usterat sammanträdesprotokoll 20

Beslat:

S

4

4

: Bilaga $ 3

REKTORS RAPPORT

Beslut:

5

-12-1

Protokollet lades ad acta.

Rektors rapport

S

18

-

8 februari 2019: Bilaga $ 4

Rektors rapport lades ad acta.

ANÀ4I|LNINGAR
Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga S 5

Beslut:
s6

Förteckningen lades ad acta.

MEDDEIANDEN
Presentation av ny doktorandrepresenranr, \Øilliam Rosengren.

filL
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-02-08

S

7

UTSEENDE AV PROMOTOR 2019
Föredragande: Viktor Öwall
Dnr P 201816255
Beslut:

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar am urse professor

RolfJohansson dll promotor Êor LTH 2019.
Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

S

A

BESLUT OM REVIDERING AVARBETS- OCH DELEGATIONSORDNING
Föredragande: Jacob Branting
Dnr STYR 201917
Beslut:

Bilaga $ 8

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att arbetsordning

for LTH fortsatt ska genomgå årlig revision. På förekommen
anledning kan arbetsordningen genomgå en större revidering.
Nu reviderad arbetsordning träder i kraft Il3 2019.

S

9

FASTSTÄLTANDE AV BOKSLUT 2018
Föredragande: Karolina Isaksson
Bilaga S 9
Beslut:

Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa

Bokslutet for 2018.

S

10

SAMVERKANSFOKUS, NÄRINGSLIV OCH SAMHALLE
Föredragande:

CharlottaJohnsson

Bilaga g 10

E)L

4

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t9-02-08

Charloma informerade och redogjorde for arbetet med fokus samverkan, bland
annat med utgångspunkt från LTHs strategiska plan och visionen

" Tillsammans utforskar och skapar vi till nytta for världen". Speciellt belystes
Si-2 LTH strategiskt partnerskap, 53-1-3 Vidare-, uppdrags- och
samverkansutbildning, 54-1 Innovationskultur, S5-1 Studentorganisationer
och S5-4 LTF{ 2032.

s

11

UTREDNINGEN LUøSVS (BRUNNSHÖC) S¡VT ARBETET INOM
LU FUTURA
Föredragande: Knut Deppert

Bilaga $

11

Knut presenterade arbetet med LU vid Brunnshog (Science Village) samt
arbetet som tankesmedjan LU Futura gör. Man välkomna idéer som man vill
att LU Futura ska ta upp.

Stz

VERKSAMHETS PI.-AN
rÖNnCaBNDE ÅR.

TÖN

NNBT SAMT NTBNTO

Föredragande: Viktor Öwall

P

PLING F RÄN

Bilaga $ 12

Rektor informerade sryrelsen om arbetet med LTHs verksamhetsplan. Under
ledningens strategidagar i januari månad arbetades en uppdatering fram. Där
togs även fram övergripande frågor som år särskild ryngd under de wå
kommande åren; LTHs profilering, digitalisering, Campusurvecklingen och
SVS/Brunnshög.

S

13

RAPPORT FRÄN TLTH
Föredragande: Marcus Bäcklund

Marcus informerade kort från Teknologkåren. Bland annat ska man åter söka
kårstatus vilket görs var tredje år. Man håller även på med att översätta samdiga

lär

5

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-02-08

sryrdokument till engelska samt kartlägga forskarutbildningen och dess
doktoranders situation.

s

14

EV. ÖVRrcT
Rektor informerade kort om status for beslut om avdelningsforeståndare. Ett
forslag är framtaget och just nu håller man på att forsöka a fram forslag som
passâr både LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.
Nästa möte är styrelsens inrernat 25-26 april2019. Där kommer sryrelsen
bland annât aft folja upp de längre perspekdven och LTHs profilering. Skicka
gärna

in input och tankar på e-post till sryrelseordforande.

Kanslichefen meddelade att datum für sista sryrelsemötet 2019 är väl tidigt for
att ekonomiavdelningen ska hinna ta fram budgetunderlag.
Beslut:

s15

Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att flytta sryrelsemötet
från den 5ll2 úll den t6lI2 klockan 12-16.

UPPFÖLJNING OCH ATGÄRDSLISTA INFÖR KOMMANDE
SAMMANTRÁDEN
25-2614:

Styrelseinternat.

Övergripande organisation, verksamhetsuweckling
och effektivitet.
Digitalisering.
Ej tidsatt

Studentutbyte och internationell strategidiskussion.
Samhällspåverkan, framtidsscenario, riktade
anslag, påverkan o hot mot vision 2020 -hlur
ligger vi till?

{åu
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
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S

16

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforanden

fü

rklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Beatrice

Nordlof

T
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S

82 UTSEENDE AV JUSTEzuNGSPERSON
Beslut

Sryrelsen beslöt att utse Maria Gunnarsson att jämte mötesordforande

justera dagens protokoll.

S

83 FASTSTÄLTANDE AV DAGORDNING

Beslut:,
S

Sryrelsen godkande füredragningslistan.

84 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Justerat sammanträdesprotokoll 20
Beslux

S

-1 0 -23 :

Bilaga $ 84

Protokollet lades ad acta.

85 REKTORS RAPPORT, INKL SLUTRAPPORT
Rektors rapport

Beslat

S

18

-

SVS

14 december 2018: Bilaga S 85

Rektors rapport lades ad acta.

86 ANMÄTNINCRR
Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga $ 86

Beslut

S

Förteckningen lades ad acta.

87 MEDDEI-A.NDEN
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2018-12-14

S

88 UPPDRAG SOM AVDELNINGSFÖRESTÅNDARE VID LTH
Föredragande: Jacob Branting, Pia Larsson

Bilaga $ 88

Dnr STYR 201811944
Jacob och Pia föredrog beslutsförslag om att avdelningsforeståndare füreslås vara ett uppdrag som
regleras i LTHs arbetsordning, samt att en avdelningsföreståndare ska kunna uppbära

uppdragstillägg enligt särskilt beslut.
Beslut

LTHs styrelse beslutar att:

o

avdelningsfüreståndare vid LTHs institutioner har rätt att, om vissa villkor

upp$'lls, erhålla uppdragstillägg.

o

avdelningsForeståndare är ett uppdrag som ska regleras

i LTHs reviderade

arbetsordning från 201 9-03-01.

o
o

mandatperioden ska vara tre år.

LTHs rektor beslutar om de villkor som

ska vara uppfyllda för art

uppdragstillägg som avdelningsföreståndare ska kunna utgå.

o
o

LTHs rektor beslutar om storleken på uppdragsrilläggen.
inga löner ska revideras pga. uppdrag som avdelningsforeståndare fram

till

dess rektor vid LTH beslutat om storlek och omfattning av uppdragstillägg
for avdelningsfforeståndare. Retroaktivt uppdragstillägg ska istället utgå.

.
o

uppdragstillägg

till

avdelningsföreståndare finansieras av institution.

beslutet träder i kraft 2019-01-01.

Denna punkt forklarades omedelbart justerad.

s 89 FÖRDELNTNGSBESLUT OCH BUDGET 2019
Föredragande: Karolina

Isaksson

Bilaga $ 89

Dnr STYR 201811964

Beslux

LTHs sryrelse beslutar att:

o
o
o
o

fastställa fordelning av urbildningsanslag enligt avsnitt 5, bilaga 1.
fastställa fordelning av fakultetsanslag enligt avsnitt
fastställa enhetshyra enligt avsnitr

7

6,bilaga2.

, bilaga 3.

fastställa finansieringen ev gemensamma kostnader enligt avsnitt 8, bilaga 4

4

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t8-t2-r4

a

uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar och
mindre ekonomiska justeringar inom budgetramârnâ.

Denna punkt lorklarades omedelbart justerad.

S

90 UTSEENDEAV HEDERSDOKTORER

2019

Föredragande: Erik Serrano

Dnr P 201816255
Sryrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att utse Dr Arne Staby, professor

Beslut

José van

Dijk och

professor

Tord Kjellström till teknologie doktor honoris

causa.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad

S

qT UTSEENDE AV PROMOTOR

2019

Föredragande: Erik Serrano

Dnr P 201816255
Beslut

S

i detta

ärende kommer att tas under mötet

i februari 2019

92 PRESENTATION AV PROJEKTLEDARE PROJEKT DIGITALISERING INOM LTH
Föredragande: Viktor Öwall

Rektor presenterade Björn Regnell, som kommer att utses till vicerektor för digitaliseringpä 40
fr.o.m. Ill 2019. Därefter presenterade Björn sig och sina tankar kring digitalisering.

o/o

5

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t8-t2-t4

S

93 SAMVERKANSFOKUS, INTERNATIONELL SAMVERKAN
Föredragande: Martin

Tunér

Bilaga S 93

Martin Tunér, vicerektor für internationella frågor på LTH presenterade sig och sitt uppdrag, inkl.
planer fïr Z0tg gä[ande inrernarionalisering.

S

94

RAPPORT FRÄN TLTH
Föredragande: Maria Gunnarsson

Kårordforande Maria Gunnarsson informerade om diverse från Teknologkåren

s

95 EV. ÖVruCr
Arbetsmiljöfrägan togs upp på mötet. Tar upp ärendet under kommande möte.

S

96 UPPFÖI-¡NTNC OCH ATGÄRDSLISTA INFÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN
812

Ej tidsatt

-

Promotor 2019.
Bokslutsredovisning.
Verksamhetsplan für året samt återkoppling från foregående år.
Beslut revidering av arbets- och delegationsordning.
Studentutbyteochinternationell strategidiskussion.
Samhallspåverkan, framtidsscenario, riktade anslag, påverkan o hot mot
vision 2020 - hur ligger vi till?

6

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20r8-t2-r4

S

97 SAMMANTRÄDETAVSLUTAS
Ordforanden forlclarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Veronica
Beatrice Nordlöf

Justeras

j

\

REKTORSRAPPORT

Ledningsstöd
Beatrice Nordlöf

Rektors rapporter till SLTH 8 februari 2019
De mål i strategiska planen som refereras till i rapporterna återfinns i slutet av
rapporten. Tiden sen senaste mötet har till stor del upptagits av helgerna.
Rektor Viktor Öwall
Höstterminen har varit hektisk med många frågor, från det triviala till det stora samt
från det akuta till strategiska. Många av de viktiga frågorna är de samma som förra
gången men det har hänt en del.
Viktiga frågor
• LTHs nya organisation kom på plats 1 maj 2016. Med en mandatperiod på 3
år innebär detta en ny besättning 1 maj 2019. Arbetet har inletts för att hitta
personer som kan fylla dessa positioner.
• LTH har under året arbetat med att uppdatera styrdokument såsom
arbetsordning och delegationer. Detta arbete har varit framgångsrikt men nu
pågår en första revision och att se över kvarvarande dokument.
• En av våra viktigaste frågor är att se till att våra program håller hög kvalité och
ger studenterna en slagkraftig utbildning. Programöversyn och
kvalitetssäkring är ett led i dessa frågor. LTH behöver i större utsträckning
skapa en atmosfär som drivs av nytänkande och entusiasm för
programutveckling.
Kvalitetsarbetet runt programmen fortsätter.
• Digitalisering ligger högt på agendan.
Björn Regnell – som presenterades på senaste styrelsemötet – har börjat som
vicerektor med ansvar för digitalisering. Uppdragets formulering skall
slutföras.
• Arbetet med campusutvecklingen går framåt, speciellt diskussionerna om
Kårhuset. Möte med AH 30 januari om utvecklingsprojekt.
En del av detta är en ombyggnad av Kårhuset där diskussioner pågår med
AH.
• Etableringen på Brunnshög är naturligtvis en fortsatt viktig fråga. Kontakter
har tagits med Malmö Universitet om samverkan och ett inledande möte har
hållits mellan Viktor och Andreas Jacobsson, MaU. Uppföljning planerad.
• Bör LTH tillsammans med M-fak utveckla området Medicin och Teknik?
Diskussion pågår.
Postadress Box 118 Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir 046-222 71 90, växel 046-222 00 00
E-post beatrice.nordlof@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se

1

2
Rektors blogg: http://www.lth.se/nyheter-och-press/rektorsbloggen/article/douvenons-nous-que-sommes-nous-ou-allons-nous/
Händelser, möten, resor, etc av vikt
• Sen sist
o 17/12-12/1: Viktor i Guatemala på julledighet
o 14-15/1: strategiinternat för LTHs ledning
o 16/1: bedömargruppen för ”nytt” Kårhus träffas.
o 17/1: årets första RL (rektorsledningsråd)
o 28/1: strategidag Ljungbyhed
o 8/1: SLTH och LTHs Näringslivsråd
•

Kommande
o 11/2: Besök Univ. Toronto med LU
o 12-15/2: University Day etc i Washington DC med LU
o 16-20/2: Forskningskonferens ISSCC i San Fransisco
o 1/3: presentera LTH på Rotary Grand Lund
o 6/3: NanoLund strategidag
o 7/3: WASP styrelsemöte
o 19/3: samverkansmöte med Ericsson
o 20 och 22/3: föreläsning på NMT dagarna
o 26-30/3: Kinaresa om stipendieavtal?
o 10/4: WASP styrelsemöte
o 11-12/4: RL Internat
o 25-26/4: SLTH internat

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
• Medlen Scientific Committee Japansamarbetet MIRAI

3
Prorektor, Utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå, Jämställdhet
och likabehandling, 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.
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter
U1: Programledningarna beslutar om utformning av programmens kursutbud och
översyn av kursplaner.
U1, U3, U4: Fortsatt arbete med utformning av programutvärderingarna. Baserat på
genomfört arbete kommer metoden som används att förändras något och direktiv och
manual som finns bearbetas.
U1: Nya mastersprogram: arbete med valideringsunderlag pågår, förslagsställarna
arbetar med detta. Fortsatta diskussioner kommer att ske om eventuellt fler nya
masterprogram.
U1, U3, U4: Beslut om att programledningarna får medel att fördela till projekt som
kan bidra till utveckling av kurser/program och kvalitetshöjande insatser.
U2: Remiss angående ”Kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå” utskickad av
forskarutbildningsnämnden till institutionerna. Sammanställning och analys av
remissvar har diskuterats i FUN och denna diskussion kommer att fortsätta inför
beslut av genomförande.

4
U1, U5: Diskussioner med Björn Regnell (vicerektor med ansvar för digitalisering) om
hur digitalisering ska kunna komma in i alla program och vad det innebär. Arbetet
befinner sig i en uppstartsfas.
U5: Införande av Canvas – lärplattform. Beslut fattat på LU-nivå om detta och
projekt om upplägg av införande av Canvas på LTH är igångsatt.
O3:

•
•
•
•
•
•

Studiesocialt råd startat sitt arbete. Enkät för underlag angående
studenternas psykosociala mående bearbetas.
Enkät till doktorander är utformad och pilottestad.
Rättighetslistan för studenter vid LU är under bearbetning. Fastställs
under början av 2019.
Utskick till institutioner inför rekrytering av ytterligare Lise Meitner –
professorer vid LTH genomfört.
LTH Career Academy vilket är ett utvecklingsprogram för samtliga
nyanställda biträdande universitetslektorer är i uppstartsfasen
Excellence in Academy through Gender som är en LTH-central
finansiering av rekrytering av underrepresenterade biträdande
universitetslektorer har haft en omgång av äskande vilket har lett till att
6 ämnen har fått möjlighet att utlysa var sin tjänst. Rekrytering pågår
vid 3 av dessa ämnen.

Övrigt:
•

•

Har regelbundna möten med styrgruppen för ombyggnad av M-huset.
Planeringen framskrider, inflyttning i ”nya” huset planerat vara färdigt
sommaren 2022.
Revidering av arbetsordning med förändringar/förtydligande av
uppdragen inom utbildning.

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
• Ordförande i styrgrupp för Teknikåttan – nationellt.

Vicerektor, forskning, Erik Swietlicki

5

Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTH:s forskning och hur arbetet
forskrider för att uppnå de mål som formuleras i LTH:s nya strategiska plan.
Aktuella frågor
• Forskningskvalitet och RQ20 – LU kommer att anordna en utvärdering av
forskningskvaliteten inom LU 2019-2020 (RQ20). Tanken är att RQ20 ska
vara kvalitetsdrivande. LU kommer att beakta förslaget till gemensamt
ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring av forskning framtaget av SUHF:s
expertgrupp för kvalitetsfrågor (2018-11-06). Arbetet med RQ20 kommer att
förbereda LU inför UKÄ:s nya uppdrag att kvalitetssäkra även högskolornas
forskningsverksamhet. Självvärderingarna inför RQ20 startar redan 2019 och
externa granskare inkallas 2020. Även ledningsfunktioner på olika nivåer
kommer att utgöra utvärderingsenheter, bland annat på fakultetsnivå.
• LUNARC – (ligger formellt under LTH och med Swietlicki som
styrelseordförande är en del av den nationella HPC-infrastrukturen SNIC).
LUNARC har inför 2019 fått ett betydligt utökat uppdrag och förstärkt budget
både inom LU och SNIC. LUNARC:s styrelse har en vision att utvecklas till
LU:s e-Science Hub på 10 års sikt. LUNARC kommer att få en stor roll vad
gäller långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata och blir därmed
avgörande för förverkligandet av LU:s nya policy för forskningsdata. LUNARC
planerar för en flytt till SVS och har redogjort för behovet till LU Bygg. LU
styrelses beslut 2018-12-14 om LU:s avsikter med SVS gör att planeringen för
en ny datorhall (för LUNARC och LDC) på SVS kan påbörjas på allvar.
• LUB och fakultetsbiblioteken – (Swietlicki LTH:s representant i LUBs styrelse
och ordförande i LTH:s biblioteksnämnd). Förhandlingarna mellan BIBSAM
och Elsevier rörande det uppsagda e-media-avtalet med Elsevier (från 1 juli
2018) går trögt. Ingen lösning verkar vara i sikte, vilket drabbar våra forskare.
• Utvecklingsprojekt – LTH:s forskningsnämnd ska initiera och driva
utvecklingsprojekt inom LTH som berör forskning, samverkan och
innovation i syfte att förverkliga LTH:s nya strategiska plan. Av FN
prioriterade utvecklingsprojekt är ”Kartläggning av forskningsinfrastruktur”
(avslutat, slutrapporterat) och ”Kartläggning av hur forskningen vid LTH är
kopplad till de stora samhällsutmaningarna” (delrapporterades till LTH FN 12
december 2018, pågående under 2019). Arbetet kopplar till Agenda 2030 och
LTHs fem nyttoområden. LU håller för närvarande på att ta fram en
hållbarhetsstrategi som LTH måste förhålla sig till.
• Fördelningsmodell – En översyn av LTH:s modell för fördelning av fakultetens
medel för forskning har påbörjats (uppdragsbeskrivning beslutad). Syftet med
översynen är att klargöra om och i vilken grad nuvarande fördelningsmodell
leder i riktning mot de mål som är uppställda i LTH:s nya strategiska plan och
– i mån av behov – föreslå förändringar. Diskussioner om vilka nyckeltal som
bör användas för att följa upp forskningens kvalitet har påbörjats. En
omarbetad fördelningsmodell kan inte finnas på plats förrän tidigast inför 2020
års budget.

•

•

•

•

6
Forskningskoordinering – LTH bekostar sedan september 2017 50% av en
forskningskoordinator (Johanna Generosi) vid LU FSI (Forskning, Samverkan
och Innovation). LTH kommer från och med 2019 ytterligare stärka stödet till
vicerektorerna för forskning samt samverkan/innovation med motsvarande en
heltidsekvivalent. Detta kommer bland annat att medföra bättre hantering av
större forskningsansökningar och stöd till forskargrupperingar att ta fram
konkurrenskraftiga ansökningar.
Nyttoområden – LTH offentliggjorde 6/10 2018 sina fem ”Nyttoområden”.
Förslag finns för att använda sig av dessa för att ersätta portalerna och kanalisera
portalmedlen till Nyttoområdena istället. Dessa skulle därmed kunna erbjuda
mer stöd till de inblandade forskarna vad gäller forskningskoordinering inom
repektive område.
Forskningsinfrastruktur (lokal) – Vicerektor för forskning (Swietlicki) bevakar
och påverkar stödet till forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella och
internationella, och representerar även LTH i LU:s nyinrättade arbetsgrupp för
forskningsinfrastruktur (LU Dnr STYR 2018/229). Denna grupp föreslog
2018-12-06 en nära samordnad utlysning av LU:s samtliga utlysningar av
infrastrukturmedel (LU, SFO, NMT) redan till vt-2019 (totalt ca 70 mnkr.
Forskningsinfrastruktur (nationell) – VRs behovsinventering inför kommande
utlysningar rörande nationella forskningsinfrastrukturer mynnade ut i att VR
RFI 12 oktober meddelade vilka som får söka (senast 19 februari 2019). LTH
är huvudsökande för en (ACTRIS) och medsökande för fem av dessa (MyFab,
Infravis, EPOS, BioMS, NBIS). Anslagen från VR är kraftigt begränsade och
dessutom krävs minst 50% medfinansiering från de deltagande universiteten.
LU:s tidsplan för ansökningsarbetet är klargjord.

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

LTH:s ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka).
LTH:s forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor forskning
LTH är vice ordförande).
LU:s forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning
representerar LTH).
LU:s nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (ca en gång per
månad; vicerektor forskning representerar LTH).
LTH:s forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka).
LUNARC:s styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin).
LTH:s biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin).
LU:s biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning LTH
representerar fakulteten).
LTH:s prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar).
NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka).
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Uppdrag - LTH vicerektor forskning
• Vice ordförande i LTH:s forskningsnämnd.
• LU:s forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH).
• LU:s nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vicerektor forskning
representerar LTH).
• Medlem i LTH:s forskarutbildningsnämnd.
• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för vetenskapliga
och tekniska beräkningar.
• Ordförande och LU:s representant i FIRS strategigrupp för ”Smarta material”
med LU, MAU, Region Skåne, Max IV, ESS och SVS.
• Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning representerar LTH).
• Ordförande i LTH:s biblioteksnämnd.
• Medlem i LU:s biblioteksstyrelse (vicerektor forskning representerar LTH).
• Medlem i LU:s strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera
som stöd till systemägare och systemförvaltning i strategiska frågor kring
LUCRIS. Medlem i LU:s arbetsgrupp för LUCRIS
forskningsinfrastrukturmodul. Vicerektor forskning LTH representerar
fakulteten i båda dessa grupper.
• Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and
Technology).
• Medlem KCFP programråd (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, internationella frågor, Martin Tunér
Pågående
• U1 VRI möten med programledare – VRI har nu kvar att träffa LTH
Helsingborg innan det är dags att sammanställa slutsatser och föreslå
rekommendationer utifrån möten med de 18 programledarna + kåren.
• U1,U5, S3 LTH- Internationaliserings(halv)dag – VRI presenterade
konceptet vid LU:s internationella råd. IR har uppdraget att reda ut om detta
hellre är ett LU gemensamt event.
• U1, U5, F1, S3 Internationaliseringsutredningen. Med en ny regering på
plats är det nu sannolikt att förslagen i utredningen går igenom och ger
förändringar i högskoleförordningen samt högskolelagen. Del 2 av
utredningen är ute på remissrunda och LTH har till den 7 mars att lämna i
synpunkter till LU:s gemensamma remissvar. LTH remissvar till del 1 hade
flera viktiga inslag som inte lyfts av andra.
• U2, F1, F5 European Universities Alliances (”Macron:s initiativ”). LTH
kommer vara delaktiga i LU:s planerade samarbete med Université Paris
Saclay, Frankrike (koordinerande), Ludwig Maximilian Universität,
Tyskland, Porto University, Portugal, University of Szeged, Ungern
Representanter på området Global Health Challenges. LTH representeras av
Per Warfvinge och Erik Andersson.
• U1, F5, O3 LTH:s mål för internationalisering. Utifrån
internationaliseringsutredningen, LU:s handlingsplan och LTH:s särart
kommer LTH behöva anpassa och tydliggöra målen för internationalisering
vid LTH. Detta är ett arbete som sannolikt behöver en arbetsgrupp som tar
sig an frågan utifrån olika perspektiv (studenters, anställdas, strategiskt osv)
och presenterar ett förslag under 2019.
• U1, S1 LU Partnerskap. VRI är numera LU:s representant i partnerskapet
med Univ of Maryland, USA.
• U1, S1 LU:s Latinamerikagrupp. VRI är LTH:s representant sedan december
-18
• S3 ”Landskrona Initiativet”. VRI har skrivit ett utkast tillsammans med
Tomas Kalling på EHL för ett nytt LU center för ett ”Rapid Product
Development Center”, RPDC, ett samverkansprojekt mellan företag, region,
LTH och EHL. Visionen är en världsledande centerbildning med fysisk
prototypverkstad, tvärvetenskaplig forskning kring teknisk produktutveckling,
finansieringsmetoder och immaterialrätt a 30-100 mSEK/år, och på sikt ett
LTH-EHL gemensamt grundutbildningsprogram. Arbete med ansökningar
för statlig finansiering av initiering har påbörjats, region Skåne är ombord och
den 25/1 fattas beslut om företagen vill gå vidare genom att bilda en
styrgrupp och vilken initial finansiering företagen avser att gå in med. LTH
har inte givit några löften om åtaganden. Att VRI är inblandad i detta beror
på VRI:s expertis inom företagens sektorer och är företagens önskemål. VRI
har involverat vice-rektor för samverkan, Charlotta Johnsson och avser lämna
över när så är möjligt.
• U1-U4, F1, F3, S2 LU:s Agenda 2030 forskarskola. VRI har utsetts till
LTH:s representant i styrgruppen för LU:s nya forskarskola om Agenda 2030.

•
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Forskarskolan har som mål att profilera LU kring hållbarhetsfrågor och är ett
tvärvetenskapligt initiativ över samtliga LU fakulteter, hållbarhetsforum och
IIIEE. Vart fakultet + IIIEE skall sätta samman varsin forskarkurs och 12
doktorander (två för LTH) anställas. Forskarskolan som löper över 5 år
finansieras med 64 mSEK utifrån överskott på myndighetskapital på LU, och
doktorander och kurser förväntas starta hösten 2019. VRI har föreslagit en
plan för kursutveckling och doktorandtjänster vid LTH.
U2, F1, S2 FFI-avtals”mall”. VRI och Rektor LTH har fått lägga en hel del
tid på detta tråkiga ärende, för att säkerställa att LU kan vara delaktiga i FFIprojekt med Volvoföretagen. I nuläget är förhandlingsläget gott och hopp
finns om att denna fråga är utagerad inom en inte allt för lång tid.

Besök/resor/möten:
• U1, S1 Internationaliseringsdagarna 2018, 6-7 November i Uppsala. Ett väl
genomfört event med ett intensivt program av presentationer och samverkans
punkter från utredningar, finansiering, trender och exempel (tex
internationalisering på hemmaplan).
• U1, S1 Magalhaes-nätverkets möte i Bogota 19-20 November. Nätverket har
ca 40 medlemmar i Europa och LatinAmerika och har de sista fyra åren letts
och administrerats av LTH. Dessa roller har nu tagits över av Universidad de
los Andes, Colombia. Årsmötena är värdefulla för de personliga kontakterna
mellan akademiska ledare och mellan tjänstemän – man minskar drastiskt
behovet att besöka vart lärosäte separat – samt att man i grupp kan
diskutera/arbeta med gemensamma utmaningar och möjligheter. Passade på
att träffa en LTH:s studenter på utbyte. Hon tycker utbytet fungerar väl och
är värdefullt. För lite tid för dans dock.
• U1, S1Träffat från UCT Prag 15 November. Diskussion om double-degree
program.
• U1, U4 VRI ledde en workshop för masterprogrammen med
erfarenhetsutbyte med mål att höja kvaliteten på programmen och underlätta
för föreståndare, lärare och studenter. Ämnen som diskuterades var:
Monitoring and evaluation of the programme; Evaluation of applications and
merit rating; Integration and cooperative learning issues.
• S2 Styrelsemöte K2, 12 december, Göteborg
Kommande besök/resor/möten i urval:
• U1, S1 T.I.M.E-nätverket, 7-8 februari, Sevilla, Spanien
• S2 Styrelsemöte K2, 7 mars, Malmö
• U1, S1 Detroit, USA 8-12 April. Konferens i mitt forskningsområde. Passar
på att besöka närliggande universitet i USA och Canada som vi har utbyten
med.
• U1, S1 Årsmöte Global E3-nätverket, 22-24 Maj, Cleveland, USA
• U1, S1 Årsmöte T.I.M.E kommer ske i samverkan med CESAER årsmötet i
Paris 16-18 oktober 2019.
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Övrigt
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

LTH:s ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka).
LUs Internationella råd (representerar LTH).
LGGU (varannan vecka)
STIM (en gång per månad)
LTHs prefektråd (varannan vecka)
LU:s styrgrupp för Agenda 2030 Forskarskola (varannan månad)
Mastermöten fyra ggr per år (med programföreståndarna)
Styrelseledamot i K2 - kunskaps- och kompetenscentrum för kollektivtrafik
(representerar LTH/LU)

Koppling till LTHs Strategiska plan
Utbildning
• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella
forskningsläget.
• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen,
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och
kreativ forskning.
• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers,
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett
hållbart sätt.
• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av
progression och reflektion.
• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.
Forskning och konstnärligt Utvecklingsarbete
• 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.

11
Samverkan
• 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.
Ledning och organisation
• O1 LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt rekryteringsarbete som är
kvalitetssäkrat, professionellt, transparent och som stödjer organisationens
behov.
• O2 LTH skall vara en arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor och
tydliga karriärvägar för alla personalkategorier.
• 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.
• O4 LTH skall vara en funktionell, professionell och resurseffektiv
organisation baserad på ett tydligt ledarskap.
• O5 LTH skall driva ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete och därmed
säkerställa en hög kvalitet inom alla verksamhetsområden
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Vicerektor, samverkan och 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.
Aktuella frågor
Generellt: Arbete pågår med att se över de initiativ som ligger under fokusområdena
(S1-S5), bilden ovan kan därför komma att justeras till nästa rapport.
S1-I1: Näringslivsrådet
• Ledamöternas förordnande förnyat för 2019-2021. Föregående ledamöter
sitter kvar. Vi kommer addera ledamöter från 4-5 nya företag, Ideon Science
Park (tackat ja), Trafikverket (tackat ja), Eon (tillfrågade), IKEA, samt något
Byggföretag (Peab, Skanska, WhiteArchitects eller liknande)
S1-I3: Interna råd
• Portalerna bör tas bort och ersätta med våra nya Nyttoområdena.

•

13
Vi kommer, under våren, ha möjlighet att presentera LTHs arbete med
Samverkan och Innovation på LUs Samverkansråd.

S2-I2: Science and Innovation Talk (SIT)
• Idag har 4 st företag SIT ihop med LTH/LU; Ericsson, NovoNordisk, AlfaLaval och TetraPak. Målet är att förstärka samverkan med dessa företag.
• Arbetet med att planera SIT bör ”verksamhetsifieras”, dvs gå från uppstartsfas
till att inkluderas i den vanliga verksamhet. Detta innebär bl.a. att ha en tydlig
process för arbetet.
• Vi ska dra större nytta av material som vi fått via SIT, tex inspelade filmer etc.
Detta kan användas i tex marknadsföringssyfte, hemsida etc.
• Långsiktig planering görs. Under våren kommer 7st SIT att genomföras (1st
Novo, 2st Ericsson, 2st AlfaLaval, 2st TetraPak).
S3-I1 och S3-I2: Uppdragsutbildning och Executiveutbildning EFL
• LU har anställt en person som ska jobba med LTH beträffande
Uppdragsutbildning. Vi behöver etablera en process för detta arbete.
• Arbete pågår, ihop med LU och EHL/EFL om olika former för
livslångtlärande.
• Vi deltar i ett arbete, som leds av Sveriges Ingenjörer, gällande
Vidareutbildning. Detta kommer att resultera i en debattartikel i DN samt
förslag till Regeringen (se även punkten S5-I1 nedan).
S4-I1: Öppen studentinnovation
• Studentinnovation drivs av den informella gruppen InnoVision (ca 10-15
forskare från LTH med). Tre undergrupper har bildats med fokus på 1)
profilering och budget, 2) utbildning och innehåll, och 3) mötesplats. Detta
arbete kopplas starkt till Utvecklingsprojektet ”InnovationsKultur”.
• 2018 användes 250 kkr till främst studieresor.
• Projektet har fått 0.65 MSEK för 2019.
• Iden är att ha en initial mini-lokal som kan öppna ht2019.
S5-I1: Samhällsinitiativ
• IVA Vera Roadshow: IVA fyller 100år under 2019 och vill fira detta med att
besöka alla högskolor/universitet och, tillsammans med universitet/högskola,
ordna ett event för att uppmärksamma kvinnors yrkesliv inom
teknikrelaterade jobb. Målet är att inspirera fler tjejer att söka
teknikutbildningar.
• Datum IVA Vera-Roadshow 16/5 2019.
• Debattartikel med Sveriges Ingenjörer. En debattartikel med fokus på Fortoch-Vidareutbildning har tagits fram som ett samarbete mellan Sveriges
Ingenjörer och flertalet av Sveriges tekniska högskolor. Syftet är att först skriva
en debattartikel i DN, och sedan initiera en diskussion med relevanta
ministrar i regeringen. Målet att ge förslag på hur yrkesverksamma, på ett
enklare sätt än idag, skulle kunna utnyttja universitetens kurser för fort-ochvidareutbildning.
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Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation
• LTHs ledningsgrupp
• LTHs prefektgrupp
• LTHs näringslivsråd (sammankallande)
• LTHs Forskningsnämnden, ledamot
• LTH InnoVision (sammankallande)
• CIRCLE, styrelse (ordf.)
• EASE styrelse (Embedded Applications Software Engineering)
• LU-LUFO, styrelseledamot i Lund University Food Studies
• LU samverkansrådet
• LU Innovations referensgrupp
• Samverkansrådet Medicon Village
• Kompetensrådet LifeScience Medicon Village
• Committment Skåne
• Life Science Innovation Board (Med.fak)
• IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)
• Sveriges ingenjörer – arbetsgrupp Ingenjörskompetenser
• CESAER
• NordTek
• Innovationsråd ERFA
• Energiboost Syd (Energimyndigheten ihop med Ideon)
• Landshövding Nils Hörjels forskningsfond
• IUC (Industriella Utvecklingscentra Syd)

ANMÄLNINGSLISTA

1

2019-02-08

Ledningsstöd
Beatrice Nordlöf

Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola.
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare information
kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190)
Datum
2018-12-11

Diarienummer
STYR 2018/1933

STYR 2018/1934

STYR 2018/1935
2019-01-29

SAMV 2019/39
STYR 2019/171

Ärende/Handläggare
Vidaredelegation till utbildningskoordinatorer inom
antagning vid Lunds Tekniska Högskola,
Elisabet Gersbro-Bülow.
Vidaredelegation till utbildningskoordinatorer inom
Antagning vid Lunds Tekniska Högskola,
Carolina Rytterkull.
Vidaredelegation till ordförande i LG GU vid Lunds
Tekniska Högskola, Carolina Rytterkull.
Beslut om fortsatt arbete med utvecklingsprojekt InnoVationskultur, Beatrice Nordlöf.
Vidaredelegation av beslut om avslag för examen från
rektor LTH till chefen för programservice,
Peter Gustafsson.

Postadress Box 118 Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir 046-222 71 90, växel 046-222 00 00
E-post beatrice.nordlof@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se
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Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola LTH
inklusive SLTHs delegation till LTHs rektor
SLTH 8 februari.
10 min föredragning. Tidslinje, inkomna synpunkter, ändringarna i stort
Sen kort genomgång av utskickad handling

Jacob Branting. Samordnare vid LTHs kansli
jacob.branting@lth.lu.se

Tidslinje
1. I anslutning till att SLTH tog arbetsordningen feb 18 sades
tydligt att arbetsordningen ska genomgå en årlig revision.
2. Den 25/9 beredes följande möjlighet att inkomma med
synpunkter; institutioner, ledningsgrupper/nämnder vid LTH,
avdelningschefer vid kansliet samt TLTH till den 1/11.
3. 23/10 kort information på SLTH
4. Nov/dec framtagande av nytt förslag baserat på inkomna
synpunkter
5. 22/1 MBL förhandling
6. 8/2 Beslut STLH
7. 1/3 2019 Föreslås arbetsordningen träda i kraft.

Inkomna synpunkter, där det förändras
1. Fler synpunkter och förslag på andra skrivningar rörande 1.8
Grundutbildningsorganisation. SLTH bett oss i februari 2018 att
titta på detta till nästa gång
2. Frågor och förslag på ändringar rörande 2 Institutioner, främst
2.5 stf prefekt och 2.6 bitr prefekt. SLTH bett oss i februari 2018
att titta på detta till nästa gång
3. Förtydliga enmansbeslut, pga kommande granskning
4. TLTH repr i näringslivsråd
5. Skriv ut vad LTHs kansli gör under 1.7
6. Tydliggör olika organs roll, tex Jälm
7. Möjliggör annan sammansättning HMS o adjungera in personer
8. Innehållsförteckning och förtydliganden

Inkomna synpunkter, diskuteras mer/nej
1. Hur vi beskriver LTH och vad ska stå resp inte stå i inledningen
2. Hänvisning till arvodering saknas
3. Rekommendationen 2 mandatperioder
4. Vem ska besluta om ”Inrätta och avskaffa huvudområde för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.”
5. Tydliggör när kan ställföreträdande gå in
6. Var hanteras hållbarhetsfrågorna
7. TLTH i prefektråd
8. Fler personer i rekryteringsnämnden, pga arbetsbelastningen
9. Uppdrag studierektorer delas
10. Institutionsstyrelsens roll/ansvar/vad besluta
11. Titulatur, roller och representation i under 3 husstyrelser o HMS
12. Tydliggör vem chef över professorer
13. Tydliggör beslutanderätt lön för lärare
14. Delegationerna inom personalområdet ses över o förtydliga

Ändringarna är främst
1. Tillägg från Lunds universitets arbetsordning angående enpersonsbeslut och facklig representation
2. Vicerektorerna ej ledamot av presidiet utan ständigt adjungerad
3. Ny text på programledningar och områdesansvariga samt
tillägg av masterföreståndare
4. Förtydligande på ställföreträdande respektive biträdande
prefekt
5. Konsekvensändringar pga N-fak gemensam
processbeskrivning för tillsättning av institutionsstyrelse mfl
6. Tillägg av punkt angående avdelningsföreståndare vid
institution
7. Innehållsförteckning, omnumrering, språkliga justeringar och
förtydliganden
8. Ändringar i delegation pga ändring i delegation från LU centralt

Förslagen till beslut
1. Styrelsen för LTH beslutar fastställa arbetsordning för Lunds
Tekniska Högskola LTH inklusive SLTHs delegation till LTHs
rektor enligt bilaga. Arbetsordningen träder i kraft den 1 mars
2019.
2. Styrelsen för LTH beslutar att arbetsordning för LTH fortsatt ska
genomgå årlig revision med mål att nästa arbetsordning ska
träda i kraft den XX månad år

SLTH – Bokslut 2018
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LU Bokslut 2018-12-31 (KSEK)
Resultaträkning
Samtliga Verksamheter

Utf 2017

Utf 2018

BU 2018

Diff BU-utfall

200 692

72 368

-98 744

171 112

Utbildning

18 528

31 364

-30 839

62 203

Forskning

182 164

41 004

-67 905

108 909

Myndighetskapital
Samtliga Verksamheter

Utf 2017

Utf 2018

1 660 132

1 733 473

Utbildning

377 275

408 765

Forskning

1 282 857

1 324 708

Ekonomi
• Fastställa bokslut 2018-12-31

LTH Utbildning (KSEK)
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Sum m a RR

Utf 2017

Utf 2018

BU 2018

Diff BUutfall
2018

652 663

676 187

640 741

35 446

-632 939

-654 755

-638 730

-16 025

19 723

21 432

2 011

19 421

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

Över-/underproduktion 2018
EHL

HT

HST totalt

3 294

3 264

1 576

HPR totalt

2 838

2 353

Sum m a utfall (tkr)

189 452

Utbildningsuppdrag

187 389

Avvikelse (tkr)
Avvikelse (%)

Jur fak Konstn fak

LTH

Med fak

Nat fak

Sam fak

USV

587

5 763

2 661

1 463

5 350

175

1 352

621

5 266

2 502

1 220

4 712

172

162 364

78 335

139 912

560 639

338 338

135 667

338 705

12 013

176 735

82 205

140 479

559 416

365 652

127 219

346 505

11 987

2 063

-14 371

-3 870

-567

1 223

-27 314

8 448

-7 800

26

1,10

-8,13

-4,71

-0,40

0,22

-7,47

6,64

-2,25

0,22

LTH Forskning (KSEK)
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Sum m a RR

Utf 2017

Utf 2018

BU 2018

Diff BUutfall
2018

1 182 949 1 188 178 1 173 422

14 756

-1 197 090 -1 236 073 -1 206 857

-29 216

-14 141

-47 895

Intäkter: försäljning av tjänster internt och externt.
Kostnader: högre drift och avskrivningar

-33 435

-14 460

LTH Totalt (KSEK)
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Sum m a RR

Utf 2017

Utf 2018

BU 2018

Diff BUutfall
2018

1 835 612 1 864 365 1 814 163

50 203

-1 830 030 -1 890 828 -1 845 587

-45 242

5 582

-26 463

-31 424

4 961

Oförbrukade bidrag (KSEK)

Myndighetskapital

22,3%

16,8 %

6,4%

Preliminärt kapitalavlyft- LU

Källa Sektion
Ekonomi

Myndighetskapital/kostnader
MK/kost- MK/kostnader 2017 nader 2018
Teknisk ekonomi och logistik

48%

55%

Teknik och samhälle

44%

31%

Immunteknologi

30%

25%

Elektro- o informationsteknik

21%

23%

Livsmedelsteknik

18%

23%

Energivetenskaper

23%

21%

Kemi LTH

17%

19%

Kemiteknik

28%

18%

Reglerteknik

13%

18%

Fysik LTH

23%

15%

Designvetenskaper

14%

7%

Matematikcentrum LTH

-1%

7%

Arkitektur och byggd miljö

10%

5%

-15%

2%

Byggvetenskaper

1%

1%

Bygg- och miljöteknologi

4%

1%

Biomedicinsk teknik

0%

-1%

Datavetenskap

-9%

-1%

Maskinteknologi

-13%

-13%

19%

17%

Trafikflyghögskolan

10 LTH

Heltidsekvivalenter LTH 2015-2018

2017: 1402 HTE
2018: 1436 HTE

Fastställa bokslut 2018-12-31
Belopp i KSEK

Utf 2017
Totalt resultat

Utf 2018

BU 2018

Diff BUutfall
2018

5 582

-26 463

-31 424

4 961

Utbildning

19 723

21 432

2 011

19 421

Forskning

-14 141

-47 895

-33 435

-14 460

Appendix

Bidragsintäkter 2009-2018

Myndighet
Myndighetss-kapital
MK/kostkapital UB
UB 2017
nader 2017
2018

MK% UB
2018

Tillåtet MK
2018

Över-/underskott MK LU rektor
KSEK
10%

Fakultet
30%

Total återbetalning KSEK

10 LTH

341 510

19%

317 040

17%

283 624

33 416

3 342

0

3 342

i107051 Ingenjörshögskolan i Hbg

-20 962

-862%

-18 043

-703%

385

-18 428

-1 843

0

-1 843

Andel av
återbetalning
100%

Prel fördelning
återbetalning
3 342

i107121 Datavetenskap

-6 500

-9%

-1 050

-1%

10 641

-11 691

-1 169

0

-1 169

i107131 Fysik LTH

69 525

23%

45 385

15%

46 923

-1 538

-154

0

-154

-488

-1%

6 866

7%

14 886

-8 020

-802

0

-802

7 189

13%

9 427

18%

7 995

1 432

143

0

143

1%

28

27 423

21%

30 096

23%

19 397

10 699

1 070

0

1 070

6%

212

1 260

26%

1 228

28%

654

574

57

0

57

0%

11

523

0%

-649

-1%

15 556

-16 205

-1 621

0

-1 621
8%

252

i107150 Matematikcentrum LTH
i107161 Reglerteknik
i107200 Elektro- o informationsteknik
i107203 Husstyrelse E-huset
i107230 Biomedicinsk teknik
i107303 Husstyrelse M-huset

176

17%

163

14%

173

-10

-1

0

-1

i107310 Teknisk ekonomi och logistik

14 408

48%

17 493

55%

4 748

12 745

1 274

0

1 274

i107340 Designvetenskaper

15 538

14%

9 167

7%

19 874

-10 707

-1 071

0

-1 071

i107350 Maskinteknologi

-6 745

-13%

-6 913

-13%

7 898

-14 811

-1 481

0

-1 481

i107381 Energivetenskaper

17 401

23%

14 959

21%

10 873

4 086

409

0

409

2%

81

1 275

797%

1 424

343%

62

1 362

136

0

136

1%

27

550

1%

778

1%

10 167

-9 389

-939

0

-939
8%

257

i107403 Husstyrelse V-huset
i107420 Byggvetenskaper
i107440 Bygg- och miljöteknologi
i107460 Teknik och samhälle
i107500 Arkitektur och byggd miljö
i107503 Husstyrelse A-huset

6 180

4%

1 021

1%

21 124

-20 103

-2 010

0

-2 010

33 067

44%

25 185

31%

12 211

12 974

1 297

0

1 297

8 039

10%

4 366

5%

12 482

-8 116

-812

0

-812

447

19%

434

41%

158

276

28

0

28

0%

5

8 006

234%

8 148

208%

588

7 560

756

0

756

4%

150

i107710 Kemi LTH

22 170

17%

24 272

19%

19 437

4 835

484

0

484

3%

96

i107717 Immunteknologi

14 076

30%

11 616

25%

6 930

4 686

469

0

469

3%

93

8 136

18%

12 039

23%

7 840

4 199

420

0

420

2%

83

19 374

28%

12 360

18%

10 303

2 057

206

0

206

1%

41

5 618

45%

5 183

33%

2 374

2 809

281

0

281

2%

56

449 #DIVISION/0!

125 #DIVISION/0!

0

125

13

0

13

0%

2

2 719 #DIVISION/0!

2 405 #DIVISION/0!

0

2 405

241

0

241

1%

48

0%

5

3%

105

1 789

i107701 Husstyrelse Kemicentrum LTH

i107740 Livsmedelsteknik
i107760 Kemiteknik
i107800 Cent f Engineering & Education
i107901 Förbränningsprocesser
i107904 Nanometerforskning
i107906 Strategiska stiftelsen PCC

-158 #DIVISION/0!

-158 #DIVISION/0!

0

-158

-16

0

-16

i107907 CECOST

6 #DIVISION/0!

256 #DIVISION/0!

0

256

26

0

26

i107911 Konkurrenskraftigt byggande

0 #DIVISION/0!

0 #DIVISION/0!

0

0

0

0

0

i107913 LCHS

-587 #DIVISION/0!

-587 #DIVISION/0!

0

-587

-59

0

-59

i107916 LUCRAM

-865 #DIVISION/0!

-865 #DIVISION/0!

0

-865

-87

0

-87

2 #DIVISION/0!

2 #DIVISION/0!

0

2

0

0

0

8 222 #DIVISION/0!

5 286 #DIVISION/0!

0

5 286

529

0

529

1 005

-4 377

-438

0

-438

i107918 Förbränningstekniskt centrum
i107925 CREATE Health
i107966 ID-A verkstaden

-2 396

-43%

-3 372

-50%

i107975 Vattenhallen LTH

-4 922

-43%

-3 470

-25%

2 064

-5 534

-553

0

-553

i107991 LTH Gemensamt

98 224

146%

101 724

134%

11 429

90 295

9 029

0

9 029

54%

0 #DIVISION/0!

0

0

0

0

0

0%

5 446

-4 703

-470

0

-470

i107995 LTH gemensamt budget
i107850 Trafikflyghögskolan

0 #DIVISION/0!
-4 871

-15%

743

2%

Myndighetskapital/kostnader-samtliga
LTH
MK/kost- MK/kostnader 2017 nader 2018
i107403 Husstyrelse V-huset

797%

i107701 Husstyrelse Kemicentrum LTH

234%

343%
208%

i107991 LTH Gemensamt

146%

134%

i107310 Teknisk ekonomi och logistik

48%

55%

i107503 Husstyrelse A-huset

19%

41%

i107800 Cent f Engineering & Education

45%

33%

i107460 Teknik och samhälle

44%

31%

i107203 Husstyrelse E-huset

26%

28%

i107717 Immunteknologi

30%

25%

i107200 Elektro- o informationsteknik

21%

23%

i107740 Livsmedelsteknik

18%

23%

i107381 Energivetenskaper

23%

21%

i107710 Kemi LTH

17%

19%

i107760 Kemiteknik

28%

18%

i107161 Reglerteknik

13%

18%

i107131 Fysik LTH

23%

15%

i107303 Husstyrelse M-huset

17%

14%

i107340 Designvetenskaper

14%

7%

i107150 Matematikcentrum LTH

-1%

7%

10%

5%

i107500 Arkitektur och byggd miljö
i107850 Trafikflyghögskolan

-15%

2%

i107420 Byggvetenskaper

1%

1%

i107440 Bygg- och miljöteknologi

4%

1%

0%

-1%

i107230 Biomedicinsk teknik
i107121 Datavetenskap

-9%

-1%

i107350 Maskinteknologi

-13%

-13%

i107975 Vattenhallen LTH

-43%

-25%

i107966 ID-A verkstaden

-43%

-50%

19%

17%

10 LTH

Myndighetskapital (KSEK)
MyndighetsMyndighetskapital UB 2017 kapital UB 2018
i107991 LTH Gemensamt

98 224

i107131 Fysik LTH

69 525

45 385

i107200 Elektro- o informationsteknik

27 423

30 096

i107460 Teknik och samhälle

33 067

25 185

i107710 Kemi LTH

22 170

24 272

i107310 Teknisk ekonomi och logistik

14 408

17 493

i107381 Energivetenskaper

17 401

14 959

i107760 Kemiteknik

19 374

12 360

8 136

12 039

14 076

11 616

i107740 Livsmedelsteknik
i107717 Immunteknologi
i107161 Reglerteknik
i107340 Designvetenskaper
i107701 Husstyrelse Kemicentrum LTH
i107150 Matematikcentrum LTH

101 724

7 189

9 427

15 538

9 167

8 006

8 148

-488

6 866

i107925 CREATE Health

8 222

5 286

i107800 Cent f Engineering & Education

5 618

5 183

i107500 Arkitektur och byggd miljö

8 039

4 366

i107904 Nanometerf orskning

2 719

2 405

i107403 Husstyrelse V-huset

1 275

1 424

i107203 Husstyrelse E-huset

1 260

1 228

i107440 Bygg- och miljöteknologi

6 180

1 021

550

778

i107420 Byggvetenskaper
i107850 Trafikflyghögskolan
i107503 Husstyrelse A-huset
i107907 CECOST

-4 871

743

447

434

6

256

i107303 Husstyrelse M-huset

176

163

i107901 Förbränningsprocesser

449

125

i107918 Förbränningstekniskt centrum

2

2

i107906 Strategiska stiftelsen PCC

-158

-158

i107913 LCHS

-587

-587

i107230 Biomedicinsk teknik

523

-649

-865

-865

i107121 Datavetenskap

-6 500

-1 050

i107966 ID-A verkstaden

-2 396

-3 372

i107975 Vattenhallen LTH

-4 922

-3 470

i107350 Maskinteknologi

-6 745

-6 913

i107051 Ingenjörshögskolan i Hbg

-20 962

-18 043

10 LTH

341 510

317 040

i107916 LUCRAM

Bokslut 2018-12-31, Utbildning
• Resultat + 21,4 MSEK varav;
+ 6,7 mnkr

LTH gemensamt

+ 2,9 mnkr

Campus Helsingborg

+ 20,6 mnkr

13 institutioner överskott

- 9,3 mnkr

6 institutioner underskott

+ 0,5 mnkr

övriga enheter

Utbildning- resultat
Utf 2017
i107340 Designvetenskaper
i107500 Arkitektur och byggd miljö
i107966 ID-A verkstaden
i107440 Bygg- och miljöteknologi
i107760 Kemiteknik
i107975 Vattenhallen LTH

Utf 2018

Diff BUutfall 2018

BU 2018

-863

-3 629

-1 598

-2 031

-1 134

-2 660

-481

-2 178

-958

-977

-837

-140

1 382

-884

-93

-791

-546

-759

-728

-31

185

-378

1

-378

-1 012

-261

-933

672

i107460 Teknik och samhälle

1 454

-104

-910

806

i107230 Biomedicinsk teknik

-805

145

-196

342

i107710 Kemi LTH

i107131 Fysik LTH
i107161 Reglerteknik
i107717 Immunteknologi
i107800 Cent f Engineering & Education
i107381 Energivetenskaper
i107740 Livsmedelsteknik
i107121 Datavetenskap

-650

248

-1 168

1 416

1 110

272

128

144

84

329

2

326

669

348

-630

978

-269

366

-362

729

284

617

-231

848

-1 039

1 521

-2 482

4 004

i107200 Elektro- o informationsteknik

2 839

1 941

730

1 211

i107420 Byggvetenskaper

1 293

2 003

582

1 421

i107310 Teknisk ekonomi och logistik

1 764

2 488

2 002

485

-21

2 525

991

1 534

i107051 Ingenjörshögskolan i Hbg

7 817

2 919

3 125

-206

i107150 Matematikcentrum LTH

1 767

3 748

3 918

-170

-5 753

4 394

-1 241

5 635

i107350 Maskinteknologi

i107850 Trafikflyghögskolan
i107991 LTH Gemensamt

11 377

6 728

-4 429

11 156

10 LTH

19 723

21 432

2 011

19 421

Forskning- resultat (KSEK)
Utf 2017
i107131 Fysik LTH

Utf 2018

BU 2018

Diff BUutfall 2018

1 926

-23 649

-17 068

-6 581

i107460 Teknik och samhälle

-5 893

-7 874

-5 197

-2 677

i107760 Kemiteknik

-5 495

-6 255

-5 000

-1 255

1 665

-5 378

-5 128

-250

-5 050

-4 276

-5 538

1 262

i107340 Designvetenskaper
i107440 Bygg- och miljöteknologi
i107381 Energivetenskaper

-6 301

-3 258

-4 367

1 110

i107991 LTH Gemensamt

16 820

-3 228

-523

-2 705

i107925 CREATE Health

-616

-2 936

i107717 Immunteknologi

-6 631

-2 789

-1 384

-1 405

i107350 Maskinteknologi

-2 197

-2 693

-3 768

1 074
-2 073

i107420 Byggvetenskaper

-2 936

-441

-1 775

299

i107230 Biomedicinsk teknik

-2 746

-1 317

-1 468

151

i107500 Arkitektur och byggd miljö

-2 543

-1 014

-3 819

2 805

i107800 Cent f Engineering & Education

-12

-783

-165

-618

i107051 Ingenjörshögskolan i Hbg

485

0

-538

538

i107310 Teknisk ekonomi och logistik

580

597

672

-75

i107200 Elektro- o informationsteknik

703

731

-2 736

3 467

i107850 Trafikflyghögskolan

785

1 220

-124

1 343

i107975 Vattenhallen LTH
i107161 Reglerteknik
i107710 Kemi LTH

1 023

1 830

1 240

589

-3 144

1 966

-54

2 019

2 178

2 363

-24

2 387
3 530

i107740 Livsmedelsteknik

838

3 286

-244

i107150 Matematikcentrum LTH

-91

3 606

2 250

1 356

i107121 Datavetenskap

426

3 929

779

3 150

-14 141

-47 895

-33 435

-14 460

10 LTH

Resultat per institution
Utf 2017
i107131 Fysik LTH

Utf 2018

BU 2018

Diff BUutfall 2018

1 276

-23 402

-18 236

-5 165

802

-9 007

-6 726

-2 281

i107460 Teknik och samhälle

-4 439

-7 978

-6 107

-1 871

i107760 Kemiteknik

-6 041

-7 014

-5 729

-1 286

i107440 Bygg- och miljöteknologi

-3 668

-5 160

-5 631

471

i107500 Arkitektur och byggd miljö

-3 677

-3 674

-4 300

-616

-2 936

i107381 Energivetenskaper

-6 570

-2 892

-4 730

1 838

i107717 Immunteknologi

-6 548

-2 460

-1 381

-1 078

i107230 Biomedicinsk teknik

-3 551

-1 172

-1 665

493

-958

-977

-837

-140

i107340 Designvetenskaper

i107925 CREATE Health

i107966 ID-A verkstaden
i107800 Cent f Engineering & Education
i107350 Maskinteknologi

626
-2 936

657

-436

-795

359

-2 218

-168

-2 777

2 608

i107420 Byggvetenskaper

852

228

880

-652

i107975 Vattenhallen LTH

1 208

1 452

1 241

211

i107710 Kemi LTH

1 165

2 102

-957

3 059

-2 034

2 238

75

2 163

i107200 Elektro- o informationsteknik

3 542

2 673

-2 006

4 679

i107051 Ingenjörshögskolan i Hbg

8 302

2 919

2 587

332

i107310 Teknisk ekonomi och logistik

2 344

3 085

2 674

411

i107991 LTH Gemensamt

28 197

3 500

-4 952

8 452

i107740 Livsmedelsteknik

1 123

3 903

-475

4 378
7 153

i107161 Reglerteknik

i107121 Datavetenskap

-613

5 450

-1 703

-4 968

5 614

-1 365

6 979

i107150 Matematikcentrum LTH

1 676

7 354

6 168

1 186

10 LTH

5 582

-26 463

-31 424

4 961

i107850 Trafikflyghögskolan

Myndighetskapital per fakultet (KSEK)
Myndighetskapital UTBILDNING (KSEK)
Utf 2017

Utf 2018

Diff 2017-2018

377 275

408 765

31 490

10 LTH

19 437

41 940

22 503

15 NAT

34 050

29 185

-4 865

20 JUR

12 805

12 893

88

25 SAM

62 749

84 604

21 855

26 EHL

44 407

43 700

-707

31 MED

87 948

96 595

8 647

45 KMT

-4 760

212

4 972

50 HT

30 106

38 515

8 409

80 GEM FÖRV

17 753

15 413

-2 340

81 TEKN KST

71 023

46 128

-24 895

82 ÖVR VERK

Lunds Universitet

-5 871

-6 899

-1 028

83 MAX IV

-0

-0

0

84 LUKOM

1 816

1 749

-67

85 USV

5 811

4 731

-1 080

Myndighetskapital FORSKNING (KSEK)
Utf 2017

Utf 2018

Diff 2017-2018

1 282 857

1 324 708

41 851

10 LTH

322 073

275 101

-46 972

15 NAT

259 230

238 670

-20 560

20 JUR

13 963

9 670

-4 293

25 SAM

67 972

93 110

25 138

Lunds Universitet

26 EHL

49 336

40 542

-8 794

31 MED

355 148

376 288

21 140
2 796

45 KMT

4 640

7 436

50 HT

58 479

64 457

5 978

80 GEM FÖRV

63 158

43 307

-19 851

81 TEKN KST

6 037

87 211

81 174

82 ÖVR VERK

24 496

33 153

8 657

83 MAX IV

36 526

46 182

9 656

84 LUKOM

11 582

11 993

411

85 USV

10 218

-2 411

-12 629

Bokslutsrapport
LTH 2018-12-31

Karolina Isaksson
2019-01-25
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Tertialrapport
Utgåva: T3 2018 Rapportperiod: 2018-12-31

Organisation: 10 LTH

Chefens sammanfattning
År: 2018 Period: December Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Transfereringar
Summa RR

Utfall 2017

Utfall 2018

Budget 2018

Avvikelse utfall-budg

1 835 612

1 864 365

1 814 163

50 203

Utfall innev - föregå
28 754

-1 830 030

-1 890 828

-1 845 587

-45 242

-60 799

0

0

0

0

0

5 582

-26 463

-31 424

4 961

-32 045

LTH:s totala resultat för helåret 2018 är -26 MSEK , vilket innebär en avvikelse på +5 MSEK jämfört
med budget. Av den totala budgetavvikelsen inom intäkter på 50 MSEK är 35 MSEK hänförliga till
Utbildningsverksamheten och intäkter från avgiftsstudenter, resultatavräkning av ett äldre överskott
inom Trafikflyghögskolan, samt intern försäljning inklusive kurser till andra fakulteter. Avvikelserna
mot budget innebär inte verksamhetsförändringar, utan att informationen i budgeten inte var komplett.
15 MSEK (1%) högre intäkter jämfört med budget inom Forskningsverksamheten, där
huvudförklaringen är intäkter från företag för rådgivning och liknande tjänster. Jämfört med 2017 är
de totala forskningsintäkterna nästan oförändrade (1183 MSEK vs 1188 MSEK år 2018), varför de
inte resulterar i någon anpassning av verksamheten.
På kostnadssidan är -16 MSEK av den totala avvikelsen jämfört med budget på -45 MSEK hänförlig
till Utbildning och beror i första hand på köpta kurser från andra fakulteter, transaktioner som även
återfinns i utfallet 2017. Kostnadsavvikelsen inom Forskningsverksamheten (-29 MSEK) är främst
kopplad till drift och avskrivningar. De ökade avskrivningarna är dels hänförliga till satsningar som
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möjliggjorts av strategiska medel från LTH, dels till bidragsfinansiering. Driften ökar i samband med
att antalet heltidsekvivalenter ökar och var underskattad i budget. Vidare får en satsning på
labbverksamhet genomslag i de högre driftskostnaderna inom Forskning.
Jämfört med föregående år har LTH 29 MSEK mer i intäkter, vilket är kopplat till högre statsanslag
inom både Utbildning och Forskning. De totala bidrags- och avgiftsintäkterna ligger 2018 i linje med
2017. Kostnadsökningen med -61 MSEK beror till nästan 2/3 (39 MSEK) på personalkostnader och är
hänförlig till institutionernas satsningar av myndighetskapital på doktorander och postdoktorer samt
till ökningen av antalet studenter.
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Utbildning
Utbildning - utfall jämfört med budget
År: 2018 Period: December Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd
och gem lokal Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning

Utfall 2017

Utfall 2018

Budget 2018

526 678

543 064

543 590

- 525

0

25

3 729

-3 704

Avgifter

94 514

101 493

61 385

40 108

Bidrag

31 440

31 558

32 037

- 479

30

47

652 663

676 187

640 741

35 446

Personal

- 330 262

- 350 490

- 346 181

-4 309

Lokaler

- 135 479

- 138 317

- 131 453

-6 864

Övrig drift

-83 877

-81 560

-71 351

-10 210

Indirekta kostnader

-70 995

-72 334

-72 334

-43

-67

Anslag
Ytterligare tilldelning

Finansiella intäkter
Summa Intäkter

Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa Kostnader
Summa RR

Avvikelse utfall-budg

47

-1
-67

-12 283

-11 985

-17 411

5 426

- 632 939

- 654 755

- 638 730

-16 025

19 723

21 432

2 011

19 421

Avvikelsen på intäktssidan på 35,4 MSEK är framförallt kopplad till avgiftsfinansierade studenter
(22,3 MSEK) men även mer omfattande intern försäljning av tjänster både inom den egna fakulteten
och med andra fakulteter. Försäljning av kurser återfinns i utfallet under avgifter istället för ytterligare
tilldelning, därav den negativa avvikelsen under ytterligare tilldelning.
De totala personalkostnaderna inom verksamhet Utbildning överstiger budget med -4,3 MSEK, vilket
främst är hänförligt till kategorin övriga personalkostnader och där högre gemensamma fördelade
kostnader både inom kansliet och institutionerna står för merparten av avvikelsen. Förklaringen är
förstärkningar, som har behövts göras i samband med nya rutiner och införandet av nya Ladok och
övergången till Primula SSC, men även viss temporär förstärkning i samband med överlämningar när
medarbetare har gått vidare i karriären alternativt pensionerats samt insatser inom arkivering.
Förskjutningar mellan löner och arvoden beror till stor del på att arvoden har av flera institutioner
budgeterats i personalfliken i budgetverktyget.
De högre lokalkostnaderna jämfört med budget med -7,5 MSEK är till störst del kopplade till
kostnader för bokade lokaler. Denna post var underbudgeterad och utfallet ligger i linje med 2017.
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Avvikelsen inom drift beror främst på köp av kurs från andra fakulteter, som bokas på kostnadsställe
107991 LTH gemensamt. Posten saknades i budget 2018 men fanns med i prognoserna.
Lägre avskrivningar beror huvudsakligen på lägre investeringar på LTH gemensamt för inventarier i
undervisningslokaler, studentutrymmen och grupprum. Då större ombyggnad av M-huset kommer
under 2020, har en del av investeringarna förskjutits framåt i tiden.

Utbildning - utfall 2018 jämfört med utfall 2017
År: 2018 Period: December Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd
och gem lokal Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning

Utfall 2017

Utfall 2018

Diff utfall 2018-2017

526 678

543 064

16 386

0

25

25

Avgifter

94 514

101 493

6 979

Bidrag

31 440

31 558

118

30

47

16

652 663

676 187

23 525

Anslag
Ytterligare tilldelning

Finansiella intäkter
Summa Intäkter
Personal

- 330 262

- 350 490

-20 228

Lokaler

- 135 479

- 138 317

-2 839

Övrig drift

-83 877

-81 560

2 317

Indirekta kostnader

-70 995

-72 334

-1 339

Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa Kostnader
Summa RR

-43

-67

-24

-12 283

-11 985

297

- 632 939

- 654 755

-21 816

19 723

21 432

1 709

En jämförelse mellan åren 2017 och 2018 på intäktssidan inom Utbildningsverksamheten visar en
högre tilldelning av anslag med 16,4 MSEK samt ökade avgiftsintäkter med 7 MSEK. Nästan 5
MSEK av avvikelsen inom avgifter är kopplad till studieavgifter från studenter, återstoden är
framförallt hänförlig till högre uppdragsutbildning inom TFHS jämfört med året innan, som dock inte
är några nya intäkter utan en effekt av resultatavräkning av ett äldre överskott.
På kostnadssidan är det personalkostnader som står för huvuddelen av avvikelsen vilket är kopplat till
utökningen av antalet doktorander samt lektorer inom LTH. Personalutökningarna, framförallt då det
gäller den tidsbegränsade kategorin doktorander, har möjliggjorts av satsningar av myndighetskapital
inom institutionerna. Det högre personalbehovet är kopplat till antalet studenter: antalet HST har ökat
med 1,5% mellan åren från 5 680 till 5 763 och även avgiftsstudenterna har blivit fler och var år 2018
1317 till antalet, vilket är drygt 10% mer än föregående år.
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Forskning
Forskning - utfall jämfört med budget
År: 2018 Period: December Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd
och gem lokal Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning

Utfall 2017

Utfall 2018

Budget 2018

Avvikelse utfall-budg

394 098

393 087

403 753

-10 665

645

12 144

7 736

4 408

Avgifter

106 842

101 483

80 255

21 228

Bidrag

681 062

680 925

681 643

- 718

302

539

35

504

1 182 949

1 188 178

1 173 422

14 756

Personal

- 736 032

- 754 982

- 752 795

-2 187

Lokaler

- 145 292

- 149 823

- 145 359

-4 464

Övrig drift

- 151 088

- 159 903

- 143 891

-16 012

-81 184

-85 760

-85 761

1

- 401

- 379

-10

- 369

Anslag
Ytterligare tilldelning

Finansiella intäkter
Summa Intäkter

Indirekta kostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar

-83 093

-85 227

-79 041

-6 186

-1 197 090

-1 236 073

-1 206 857

-29 216

Erhållna medel transferering

57 985

56 671

22 220

34 451

Lämnade medel transferering

-57 985

-56 671

-22 220

-34 451

Summa Kostnader

Summa Transfereringar
Summa RR

0

0

0

0

-14 141

-47 895

-33 435

-14 460

Det negativa resultatet inom Forskning på -48 MSEK ligger i linje med den senaste prognosen P2
2018 och beror på medvetna satsningar av kapitalet.
Högre intäkter som framförallt beror på avvikelse inom avgifter. Då avtalen med externa parter samt
interna överenskommelser ofta är av kortsiktigare natur än större bidrag och därmed innebär en högre
osäkerhet, har intäkterna från båda budgeterats försiktigt av LTH:s institutioner. Bidragsintäkterna för
helåret ligger i linje med budget, högre inkomster neutraliseras av periodisering av förutbetalda bidrag
från Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF) men även från andra stiftelser. Resultatet totalt påverkas
även av att institutionerna förbrukar gamla överskott och inte tar medel från löpande projekt i anspråk
i budgeterad utsträckning, vilket visar sig som underskott inom bidragsverksamheten och i att de
oförbrukade bidragen under 2018 har ökat istället för att minska, vilket var fallet de senaste åren.
Vidare har fakultetens samfinansiering ökat och uppgår 2018 till drygt 70 MSEK och överstiger
därmed både budget och utfall 2017, som låg närmare 50 MSEK. Det ökade samfinansieringsbehovet
kan kopplas till ej fullfinansierade bidrag från Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF), Mistra och
Statens Energimyndighet (STEM).
De totala personalkostnaderna är -2,2 MSEK högre än budget. Till avvikelsen bidrar lägre kostnader
för löner, både doktorander och övriga anställda, vilket också återspeglas i att antalet
heltidsekvivalenter inte har utvecklats enligt budgeterad omfattning, även om flera tjänster blev
tillsatta under sista tertialet. De lägre lönerna kompenseras delvis av högre arvoden och
lönebikostnader, främst p g a institutionernas sätt att budgetera arvoden i personalfliken i
budgetverktyget för att därmed inkludera sociala avgifter. Även högre övriga personalkostnader dels
på grund av underbudgeterade traktamenten men också pga högre fördelningar av gemensamma
kostnader. Förklaringen är förstärkningar, som har behövts göras i samband med nya rutiner och
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införandet av nya Ladok och övergången till Primula SSC, men även viss temporär förstärkning i
samband med överlämningar när medarbetare har gått vidare i karriären alternativt pensionerats samt
insatser inom arkivering.
Högre lokalkostnader p g a en annan fördelning mellan Utbildning och Forskning jämfört med budget.
Driftskostnader överstiger budget med -16 MSEK. Avvikelsen ligger inom den bidragsfinansierade
verksamheten och är till en del kopplad till högre behov av resande än vad som förutsågs i budget. En
jämförelse av driftskostnader totalt inom LTH under åren 2015-2018 visar att kostnadstypen väl följer
utvecklingen av de totala personalkostnaderna (motsvarar ca 20%), utfallet 2018 skiljer sig inte i detta
hänseende, utan driften i budgeten underskattades inom fakulteten.
Avvikelser inom avskrivningskostnader dels hänförliga till satsningar inom Fysik och
Byggvetenskaper, som möjliggjorts av strategiska medel från LTH, dels p g a högre
bidragsfinansiering inom Kemi och Fysik på befintliga projekt.

Forskning - utfall 2018 jämfört med utfall 2017
År: 2018 Period: December Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd
och gem lokal Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning
Anslag
Ytterligare tilldelning

Utfall 2017

Utfall 2018

394 098

393 087

Diff utfall 2018-2017
-1 011

645

12 144

11 499

Avgifter

106 842

101 483

-5 359

Bidrag

681 062

680 925

- 138

302

539

237

1 182 949

1 188 178

5 229

Finansiella intäkter
Summa Intäkter
Personal

- 736 032

- 754 982

-18 950

Lokaler

- 145 292

- 149 823

-4 531

Övrig drift

- 151 088

- 159 903

-8 814

-81 184

-85 760

-4 575

Indirekta kostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa Kostnader

- 401

- 379

22

-83 093

-85 227

-2 134

-1 197 090

-1 236 073

-38 983

Erhållna medel - transferering

57 985

56 671

-1 314

Lämnade medel - transferering

-57 985

-56 671

1 314

0

0

0

-14 141

-47 895

-33 754

Summa Transfereringar
Summa RR

Anslagstilldelningen ökar mellan åren, vilket är kopplat till infrastruktur och strategiska satsningar
från LU. Då avgifterna går ner, är dock intäkterna endast marginellt högre (0,5%) jämfört med 2017.
De lägre avgifterna beror på lägre omfattning av uppdragsforskning från företag i både Sverige och
utlandet och vikande avgiftsintäkter är en utveckling som även är synlig mellan åren 2017 och 2016.
Som en effekt av de lägre externa avgifterna, har LTH:s interna handel med resten av LU och inom
den egna fakulteten ökat sin betydelse och motsvarar 2018 ca 26% jämfört med 23% 2016 av de totala
avgifterna. Då avtalen med företagen i många fall är av kortare natur (1-2 år, därefter eventuella
förlängningar med ibland endast ett par månader åt gången), involverar institutionerna ofta personal
med tidsbegränsad anställning, vilket innebär att verksamheten kan anpassas då samarbetsavtalen inte
förlängs. Några poster som bidrar till den totala avvikelsen specifikt mellan 2017 och 2018 är
överskott från konferens som hölls 2017 utan motsvarande post 2018 samt att NanoLund har sett lägre
intäkter. Det är för tidigt att uttala sig om de lägre avgifterna är en bestående trend.
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Bidragsinkomsterna ökar mellan åren, främst kopplat till SSF, men periodiseras och därmed ligger
bidragsintäkterna på samma nivå som 2017, vilket ligger i linje med institutionernas satsningar på att
förbruka gamla överskott under 2018 och därmed inte finansiera sin verksamhet med pågående projekt
i lika stor utsträckning.
De högre personal- samt driftskostnaderna 2018 jämfört med 2017 är hänförliga till utvecklinen i
heltidsekvivalenter.

Oförbrukade bidrag
Utfallsår: 2018 Avstämningsnivå: Fakultet Period: December

De oförbrukade bidragen inom LTH uppvisade en nedåtgående trend fram till T1 2018, vilket är
hänförligt till att förutbetalda medel tas i anspråk i projekt finansierade av exempelvis Statens
energimyndighet (STEM) och Vetenskapsrådet (VR). Vad gäller VR har institutionernas inkomster
blivit lägre över tid, då beviljandegraden för LTH har sjunkit från ca 20% 2015 till 17% 2017, därmed
förbrukas medel i snabbare takt än nya blir beviljade.
Utvecklingen i andra och tredje tertialet 2018 förklaras av utbetalningar från framförallt Stiftelsen
Strategisk Forskning (SSF) för pågående projekt inom Kemiska institutionen men även nytillkomna
projekt under 2018 på flera institutioner. Dessutom har institutionerna fokuserat på att förbruka
myndighetskapital och i vissa fall omförhandlat dispositionsdatumen för externa bidrag.
Slutligen kan nämnas att de oförbrukade bidragen i slutet av 2018 är något förhöjda p g a sena
transfereringar som kommer att påverka medel från både Mistra och SSF.

7

Myndighetskapital
Avstämningsnivå: Fakultet Period: December Kostnadsställe: 10 LTH

Avstämningsnivå: Fakultet Period: December Kostnadsställe: 10 LTH
Utf 2015

Utf 2016

Utf 2017

Utbildning

-4 151

780

19 437

Utf 2018
41 940

Forskning

310 195

336 376

322 073

275 101

Totalt

306 043

337 156

341 510

317 040

Myndighetskapitalet vid LTH uppgick till 342 MSEK vid utgången av 2017, vilket motsvarade 19%
av kostnaderna. Fakulteten har löpande följt upp utvecklingen av myndighetskapitalet och fört dialog
med institutionerna angående planerade satsningar, vilket också återspeglades i det budgeterade
underskottet för år 2018 och att myndighetskapitalet som andel av kostnader därmed förväntas att
sjunka över tid. Då det mesta av myndighetskapitalet fanns inom verksamhet Forskning,
förverkligades förstärkningar inom forskningsområden på institutionsnivå både inom
personalkategorierna doktorander och forskande personal. Vid utgången av 2018 har LTH ett
myndighetskapital som uppgår till 317 MSEK, varav 87% inom verksamhet forskning. Måltalet för
myndighetskapital som andel av kostnader motsvarar 16,8%.
På fakultetsnivå beslutas ytterligare satsningar i LTH:s forskningsnämnd, bl a startbidrag för
professorer i ämnen som är strategiskt viktiga för fakulteten. Startbidragen utgör 5-åriga satsningar,
vilket innebär en gradvis förbrukning av myndighetskapitalet. LTH kommer även att med start i början
av 2019 att centralt finansiera biträdande universitetslektorer (BUL:ar) av underrepresenterat kön och
har för avsikt att ha ett program som fullt utbyggt inkluderar 16 BUL:ar i ett rullande schema.
Då myndighetskapitalet inom Utbildning har förstärkts de senaste två åren, planeras kvalitetshöjande
satsningar av vissa institutioner inför 2019 bl a genom resursförstärkningar på kurser där
kursutvärderingar inte har motsvarat institutionens mål. Vidare har LTH initierat en satsning på
digitalisering och nya lärande miljöer, bl a har en vicerektor för digitalisering tillsatts.
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Det bör också påpekas, att en genomgång som gjordes vid fakulteten under 2017, har visat att ungefär
hälften av myndighetskapitalet är bundet i framtida avskrivningar, sam- och motfinansiering av
externa bidrag, förutbetalda statsanslag samt personal som saknar externa finansieringskällor.
LTH är mycket positivt till den dialog som genomförts med institutionerna och den trend vi hoppas se
i utvecklingen av myndighetskapitalet. LTH ser därför ingen anledning att i dagsläget initiera att göra
ett avlyft av myndighetskapital till fakulteten utan ser istället att en dialog och gemensamma
satsningar är att föredra. Detta sker genom till exempel våra infrastruktursatsningar och tilldelning av
strategiska medel. Däremot har fakulteten beslutat att belasta de institutioner som har ett överskjutande
kapital med det avlyft som kommer att göras under 2019 till LU.

Personal
Heltidsekvivalenter - utfall och personalplanering
Budgetversion: 1 Kostnadsställe: 10 LTH

Budgetperiod: December Kostnadsställe: 10 LTH
Primula dec 2017

Budget 2018 Dec

Primula Dec 2018

Primula innev per
jmf fg år dec

Primula innev per
jmf fg år dec i %

Professor

160.1

162.1

157.4

-2.7

-1.69%

Lektor

216.1

224.8

223.0

7.0

3.22%

Nordisk lektor
Meriteringsanställning
Adjunkt

1.0
104.9

135.2

131.4

26.5

25.31%

61.5

62.2

63.4

1.9

3.12%

Gästlärare

0.0

Annan undervisande o
forskande person

140.3

125.8

130.8

-9.6

-6.82%

Innehavare av
dokt.tjänst

420.6

421.9

434.5

13.9

3.30%

Administrativ
personal

231.8

248.0

229.4

-2.4

-1.03%

11.5

10.1

10.3

-1.3

-10.87%

Bibliotekspersonal

9

Teknisk personal

55.1

Övrigt
Total

54.8

55.8

0.7

1.27%

1436.0

34.1

2.43%

8.0
1402.0

1453.8

LTH:s anställda per 181231 uppgår till 1437 heltidsekvivalenter (HTE). December 2017 var
motsvarande siffra 1402 HTE. Det är framförallt meriteringsanställda och doktorander som ökar,
medan annan undervisande personal minskar jämfört med december 2017, vilket stämmer överens
med budget.
De förseningar som uppstod under året då det gällde anställning av doktorander och postdoktorer har
skapat avvikelser inom lönekostnader, men tjänsterna tillsattes under hösten och har därmed bidragit
till att meriteringsanställningarna ligger i linje med budget. Det högre antalet doktorander beror främst
på satsningar som gjordes av institutionerna för att förbruka myndighetskapital.
Budgetavvikelsen under administrativ personal är hänförlig till hur nya tjänster har registrerats i EOS,
där bl a timvikarier och uppdragstillägg lades in under dessa kategorier i systemet.
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Budgetperiod: December Utfallsår budget: 2018 Kostnadsställe: 10 LTH

Samverkan och Innovation
Charlo'a Johnsson

S

NU

E

N

Strategiskt Partnerskap (S1-2)
Strategisk Partner: utvald organization
• ömsesidigt samverkans-intresse
Partnerskap: en stabil platform för
samverkan
• Långsiktig
• Inga ekonomiska förpliktelser
Vilka mervärden finns?
Urvalsprocess?
Arbetsprocess?

Success stories include:
• Lasting partnership that built new
capabilities for the company
• Senior management was highly involved
• Companies involved the university in their
strategy and not merely in a technical
task or isolated problem in their business

Livslångtlärande (S3)
”Utvecklingen har aldrig gått så fort
som idag, och kommer aldrig mer att
gå så här långsamt”
• Kontinuerligt lärande blir viktigt
• Vill LTH vara en spelare?
• Till vem vill vi vända oss?
• Med vilket syfte?
• I vilka former?

Livslångtlärandet (S3)
Utvecklingsprojekt
Beskrivning

Att kontinuerligt hänga med i samhället och i den tekniska utvecklingen
kräver ett livslångt lärande. Tre olika former för livslångtlärande kan
utkristalliseras:
- Vidareutbildning
- Uppdragsutbildning
- Samverkansutbildning
Projektet skall klargöra LTHs framtida roll inom livslångtlärande samt vilket
huvudsyfte med detta skall vara?

Tidsram

Mars 2019 – Sept 2019

Budget

4-5 personer i en grupp som leds av VRS (Charlotta, LGGU, 2 inst)
Ingen övrig finansiering krävs

InnovationsKultur (S4-1)
MAKERSPACE / FABLAB
DREAM IT * MAKE IT * SHARE IT

Mindset – att våga tänka nytt och annorlunda
Ecosystem - att influeras och inspireras
ValueCreation – att skapa till nytta för

InnoVision
”Create and Explore”

InnovationsKultur (S4-1)
• Ingångsport och Samverkan:

=> Skapa en ingångsport till innovation, dvs
föraktivitet till redan befintlig verksamhet; LTH
Open Door, LU Innovation, andra externa
innovations-hubbar

Sony’s hub

InnoVision

Venture
Lab

Smile

• Seminarieserier (skapa förebilder):

• It all started here@LTH (bjud in entreprenörer)

• Teori – Praktik – Förhållningssätt

• Value Creation, Risk taking, StoryTelling, Fail
fast, Diversity, Inductive learning, Design
Thinking ….

E/// Garage

MINC

Övriga

InnovationsKultur (S4-1)
Utvecklingsprojekt
Beskrivning

Utvecklingsprojektet ska ge förslag på konkreta aktviteter som kan öka synen på och
upplevelsen av a: LTH är en innova?v miljö (för studenter, forskare och övriga)
Projektet a: arbeta med
- Fysisk plats (Makerspace/FabLab)
- Innehåll (Ak?viteter, kurser, inspira?onsseminarie, etc)
- Projektledning (proﬁlering, kostnader, benchmarking).

Tidsram

Fas 1: april 2018 – Dec 2018
Fas 2: feb 2019 – dec 2019

Budget

Ca 15 personer är idag aktiva i gruppen InnoVision
Fas 1: 250 kkr
Fas 2: 650 kkr

Mål

April 2019: medverka på TLTHs Innovationsvecka
Sept 2019: mini-InnoVision öppnas
After 2020:

Engineering World Health Lund Engineering

Studentorganisationer (S5-1)
iGem Lund

Datorföreningen, df
Atheena

LTH Kören
Fotoklubben

Elektrotekniska föreningen, ETF
Gastronomiföreningen Allium vid LTH
Teknologkårens idrottsförening
Ingenjörer för undervattensteknik, Ifu
Code@Lund

FormulaStudent

Ung Vetenskapssport
Pyrotekniska föreningen

Open Hack for Humanity
Klätterföreningen CRUX

NanoLund Student

Pålsjö Ändrar

Lunds Kristna teknologer, LKT
Ingenjörer utan gränsers studentgrupp LTH

LAIR
Spegatspexet

Jesperspexet
Lund Sustainable Engineers

Studentorganisationer (S5-1)
Utvecklingsprojekt
Beskrivning

LTHs studenter är aktiva i ett flertal studentorganisationer. Det är positivt att
studenter är engagerade i externa aktiviteter. Hur kan LTH och dessa föreningar dra
ömsesidig nytta av varandra?
Projektet ska inventera de studentföreningar som idag är aktiva på LTH, sammanställa
deras behöv av stöd ifrån LTH (finansiellt, lokal, marknadsföring etc) och föreslå
process för samverkan

Tidsram

Dec 2018 – Juni 2019

Budget

1 person (Charlotta)
Ingen speciellt budget behövs

Mål

Förslag på hur LTH och studentorganisationerna kan samverka för att få
ömsesidig nytta av varandra.

LTH 2032 (S5-4)
• Samhället förändras – Digitaliseringen har en stor
effekt på både teknik och affärsmodeller
• Vad är LTHs framtida ”Value Proposition”?
• Jmfr Shared Economy
• Taxibolag har inga bilar
• Hotellbolag har inga rum
• Musikbolag har inga artister
• Handelsbolag har inga butiker
• App-store har inga utvecklare
ÞNätverk bildas, tidigare outnyttjad potential används
ÞMånga små droppar blir ett stort hav

• Vilket är vårt nätverk? Studenterna? Företagen?
• Jmfr ”X-courses” på tex UC Berkeley

TAC
K

Projekt:
Bridge the ga
a

lnnovation,
Sustainability.

o

Partners: Veidekke,
Serneke, Sensative,
Lund University, WSP,

fastighete;
Kraftringen and
Lunds kommun.

ICA

a

An attractive and
safe place. Will be
tested and
prototyped before
the houses are built.
A container city with
culture, startups,
living, events and
sales
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LU och Science Village: Januari 2O1g

Scenario

4: Campusstruktur

3: Scenario 2 + grundutbildning

2

: For.skn ingsinstitut

1: Forskning med direct anknytning
till MAX och/eller ESS

0: lnget aktivt
https://l usciencevi llage.blogg. lu.se/u nderlag/

Rapport

till Universitetsstyrelse

30 Nov. 201g

Alternativ A
Universitetsstyrelsen väljer att inte besluta om någon aktiv etablering på Brunnshögsområdet.
Alternativ B
I det_ta alternativ ingår inte. initialt någon etablering av utbildning på grundläggande nivå. Ett knappt
hundratal studenter på projeh- och mastersnivå bttr dock beredÅ pfÄ i SciJn"ce
Village. En
implementering av scenario 2 innebil att nedanstående forsknings- och stödverksamheter
etableras på
Brunnshög.

-

Fysiska institutionen, med undantag fdr Avdelningen fiir partikelfrsik
Kemiinstitutionens (KILU) avdelning for kemiskfusik, Nationellicentrum ftir
högupplösande elektronmikroskopi (nCHREM) samt de delar av avdelningarna
ftjr
ffsikalisk kemio teoretisk kemi och Centrum fiii analys och syntes (CAS) som kan
anses mera materialrelevanta. Vilka dessa delar är kråver fldråjupad utreåning.
Del av Institutionen fdr elektro och informationsteknik (EIT)
Institutionen ftr hållfasthetslära
CMU vid Medicinska fakulteten
Lun_d Uliversity Numeric Intensive Computation Application
Research Center
(LLTNARC)
Lund Institute for Neutron and X_ray Science (LINXS).

https ://l usciencevi I lage. blogg. I u.se

Rapport till Universitetsstyrelse 30 Nov' 2018
2 berörs ca 9000 kvm på
utifrån de verksamheter som pekats ut som aktuella för flytt i scenario
oÄ av Fysicums lokaler samt ca 3000 kvm inom Kemicentrum som utgör
Fysicum vilket utgör ca 60
LTHs del handlar det om totalt ca
drygt 10 o/o av lokalerna inom KC. För LINXS, LI-INARCS och

3000 kvm av nuvarande lokalyta som berörs'
utökade lokaler inom den
Merparten av de berörda verksamheterna har identifierat behov av
ökar mest' men även LLC ser ett
kommande tioårsperioden. LNL är den verksamhet vars lokalbehov
väntas en mindre ökning av
ökat lokalbehov. För de flesta verksamheter inom Fysiska institutionen
Kemiska institutionen förväntas
lokalbehovet då antalet medarbetare förväntas öka något. Inom
räknar med ett utökat behov av
LINXS
ytbehovet i Science Vlifug"'"u.u unggqr detsamma söm idag.
av ett utbildningscenter'
kontors- och möteslokaleioch inorn-LuNa.RC diskuteras ett behov
öka med ca 5000 kvm till
För berörda verksamheter inom Fysiska institutionen bedöms lokalbehovet
Kemiska institutionens sker ingen
ca 14000 kvm, där den största expansionen utgörs av LNL. Inom
som flyttar ligger kvar på ca
de
verksamheter
större foränoring *oiåug.nr vtor utan lokalbJhovet for
utökning av dagens ytor
en
av
behov
3000 kvm och sammantaget sär LTH, LINXS och LUNARC
för den största andelen utökning'
med ca 1500 kvm till 450-0 kvm, där LINXS ökade behov står

https://l usciencevillage.blogg.l u.se

Rapport till Universitetsstyrelse 30 Nov' 2018

Hyresindikation

enligt ovan innebåra ca 120 rltkslär i
Totalt bedöms det uppskattade lokalbehovet vid ett Scenario 3
lokäler kan lämnas. Ökningen innebär
ökade hyreskostnader, föruts att attverksamheternas nuvarande
utbildningslokaler står för ca 10 mkr/år
att Lunds universitets totala hyreskostnader ökar med ca 13%.
på flera underliggande faktorer som inte är
av den uppskattad. ot ring.rr. Hyresindikationen baseras
bedöms ha en osäkerhet om ca
iastlagdå i detta tidiga skåe, vilket innebär att kostnadsuppskattningen
cMU vid
+l-z1%.Hyresindiklationen är exklusive Medicinska fakultetens pågående lokalprojekt
MAX IV söm är kostnadsbedömt till ca 35 mkriår exklusive driftskostnader.
har behov av ökade ytor men den
Den uppskattade hyresökningen beror dels på att verksamheterna
än de befintliga lokalerna som universitetet
största anledninge n dr artnyilokul., kostar betydligt mer
och har forhållandevis låga
hyr idag. Fysicum och Kemicentrum är byggda mellan 1950 och 2010
15 åren.
t y-t tåtr ätt flertalet av lokalerna är renoverade under de senaste

https://l usciencevillage.blogg.l u'se

utveckling av universitetets totala lokalkostnader 2007
1

-2017 (tt<4.
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Besfut Universitetsstyrelsen 14 Dec.

2}tg

Styrelsen beslutar att:
- inleda en etablering av forskningsverksamhet
enligt scenario 2 och samtidigt fortsätta
arbetet med att utreda hur möiligheter fcir en etableing
av scenario 3 kan skapas, samt
granska hur sammanflätning av forskning
och utbildnåg kan ftirbättras oavsett scenario,
- ge rektor i uppdrag att senast till styrelsemötet
l5 t-ebruari ta fi.am ett detalierat uppdrag för
en projektgrupp, inklusive lörslag till bemanning
och r*rurrra,irJ"eiiirä"äa grupp, för
arbete med de utmaningar som rapporten identif:rerar,
- vidare ge rektor i uppdrag att, i samråd
projektgruppen, senast till styrelsemötet 24
1ed
september åtefkomrna till styrelsen med ftirslag
til rra'noiingsplan f.i. g"nJ-förande av
arbetet inklusive översiktliga tidpunkter 1ör framtida
erforderliga styrelsebeslut.

https://wwwlu'se/om-universitetet/ledning-och-organisation/universitetsstyrelsen/universitetsstyrelsens-protokoll-med-bilagor

ProjektgruPP

-

olle söderman

Projektledare samt kontakt till kemi och Nfak

Kontakt till fysik samt LTH

Knut Deppert

-

Carina Jensen

- bitr. projektledare

hyreshöjning, annan finansiering
dessutom: utredning GU, kommunikatör, LU Byggnad, utredning

Tidplan LU Science Vill age 2019-2020
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LU Byggnad

Här är vi nu

Lokalprogram

LU Board

LU Board

15 Feb.

24 Sep.

Upphandllngsunderlsg och
upphandling

Avtal

Skiss

LU ByggnadMc/2o1

g'01-09

Tidslinje

Beslut om flytt

1

år

3

år

I

5år

I

I
I

I

I

Utred

Hyresvärdsupphandling

I

Projektering

March

2020

Planering Nya Lund Nano Lab, oktober ZOlg

Byggnation

etapp

Pla

framtida bebyggelse

SVS

SVS

ÖSTRA TOR,N
27:1

LNL

today: 650 m2

plan: 1400-1800 m2
27:12
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Nästa steg

a

Start projektgrupp

a

Utredning finansiering

a

Utredning GU

a

Beslut

a

Vision/Planering för etablering

Tankesmedjan LU Futura
I

I

nes

pple
häil)

Markku
Rummukainen
(NFak)

Ulrika

å

oredssår
(kom

Syfte

l,tJ Futura ska samla, syntetisera och integrera fiir tankesmedjan relevant kunskap som
genereras vid Lunds universitet- Målet med LU Futura är att Lunds universitet ska
identifieras som en motor flir formuleringen av samhällsrelevanta frågestållningar saml
bidra med relevanta beslutsundellag och sammanställningar i aktuella samtidsfrågor och
därmed bidra till samhällsutvecklingen. Universitetens roll som skapare och lörmedlare
av kunskap är en central utgångspunkt för arbetet i LU Fulure. LU Futura ska involvera
samtliga lakulteter och inkludera forskning såväl sorn utbildning. Öppenhet och
kreativitet med stabil grund i universitetets samlade kunskaper ska vala LU Futuras
signum.

Uppdmg
LU Futuras uppdrag är att, i linje med universitetets

o
o

r
r
o
o

strategiska plan:

initiera gränsöverskidande samtal kring angelägna samhällsfrågor,
samla och ta tillvara kompetenser, facilitera kontakter samt fånga upp kreativa
idder,
skapa engagemang för och delaktighet i LU Futuras frågor bland studenlsr, lärare
och forskare,
kommuniceratankesmedjans iddarbete internt och extemt genonr webbaserad
kommunikation samt publikationer, rapporter och seminarier,
en gång om året publicera en rapport, där de viktigaste analyserna inom va{e
fiamtidsfiåga sammanfättas. Rapporten ska ha det orngivande samhället
(allmänhet, beslutsfattare, joumalister) som främsta mottagare,
anordna en intemationell konferens vart iredje år.

STYR 2017 /1737

,

t4

dec.2017

Arbete hittills
. Start i september 201,8

. Fasta möten varannan tisdag

' November: Definition av en akademisk tankesmedja
. https: / /lufutura.blogg. lu.se
. framtidsfrågor, ej opinionsbildning
. tvärvetenskapligt

. inga egna forskningsprojekt

. finns inga självklara foregångare

. LU Futu ra-sa mta

I

LU Futura-samtal #r: Skånsk

klimatomställning
Postst oktobor g, 20t 8 av Marto

Dst allra första LU Futura-samtalet ågd6 idag rum i Hörsalen på pufendorfinsututet inför
en S0-hövdad skare av sårskilt inbjudna skånska politikor, miljöstrateger, stud€nter,
$ånstemän och företagsrepras€ntant€r. Fokus låg på clen senaste och kanske m€st
betydelsefulla i raden av rapporter frän FN:s klimapanel (trce , lntergovernmenliat
Panel of Climato Changå), rlen så kallade _1,S-gra_derCiapplden.
På platrs fanns vår LU Futura-medlem Markku Rummukainen, professor i klimatologi och
svensk repres€ntant i lPcc. särskilt inbjudna afi delta i penel€n ver också caroline
Fredriksson Hallin från avdelningen för teknisk vettonr€surslära vid Lunds universii6t,
och chrisler Ljungberg, vd för Trivector och export på hållbara transportsyst€m.

l'r,in r'ånstcr llarkku l{urnnrukaincn. Caroliue
Frtdriksson llallin. Chrisirl l-junAbcrg och n)o(lerål()r
l.rrin,\kcs.sorr

Kommande arbete
. 3 tema:
. Fossilkyrkogården
. Framtidens arbetsliv

. Framtidens utbildning/universitet

. LU Futura-samtal
. LU Framtidsvecka (14-18 okt 2OL9l
. isamarbete med SFO, samverkansinitiativ, Pufendorl LU:s
Ku ltu

rforu m,

LU

:s Ku ltu rråd
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Rektors rapporter
• Vi förändrar inte den organisation som började gälla 1 maj
2016 men:
– Vi ser över rutiner och arbetssätt
– Nämnder och programledningar skall få nya
besättningar. Arbetet pågår.
• Styrdokument LTH. Se punkt 7.
• Programöversyn
• Digitalisering
• Campus utveckling. Möte med AH 30/1. Positivt!
• Brunnshög och SVS.
• MedTek med M-fak.

Promotionen 2019
• Promotor
– Professor Rolf Johansson, Reglerteknik

• Akademiska värdar
– José Van Dijck: Per Runeson
– Tord Kjellström: Fredrik Nilsson
– Arne Staby: Bernt Nilsson

Strategisk verksamhetsplanering LTH

Strategisk plan
LU 2017-2026

Agenda 2030
5 Nyttoområden
Internationalisering
Jämställdhet
Myndighetsuppdraget

Strategisk plan
LTH 2017-2026

Strategisk
verksamhetsinriktning
LTH LG 2018-2020 3årig(uppdateras årligen)

Verksamhetsplan med
aktiviteter för respektive
verksamhetsområde; tex
nämnder, institutioner,
avdelningar (årlig)

Den Strategiska Planen
• LTHs vision:
Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen
• Samhället förändras i allt snabbare takt. Hållbarhet, globalisering, digitalisering, och
nya former av kunskapsspridning är några faktorer som bidrar till detta.
• I LTH:s årliga verksamhetsplan definieras resultatinriktade utvecklingsprojekt,
baserade på strategier för att nå målen. LTH:s ledning har det övergripande
ansvaret för att de initieras.

Den Strategiska Planen
År 2026 är LTH:
• känt för sin drivande roll inom pedagogisk utveckling och
undervisning av högsta kvalité
• känt för att forskning och utbildning bidrar till att lösa de stora
samhällsutmaningarna
• en ledande aktör i den offentliga debatten
• en nationellt och internationellt attraktiv miljö som lockar
framstående medarbetare och talangfulla studenter
• en funktionell, professionell och effektiv organisation

Fyra områden med 5 mål och 5 strategier
• Utbildning
• Forskning och konstnärligtutvecklingsarbete
• Samverkan
• Ledning och organisation

Drömmar och upptäckter!

Övergripande frågor
• Profilering – Drömmar & Upptäckter
• Digitalisering – ny vicerektor
• Campus utveckling

• SVS/Brunnshög

Utbildning

• Attraktiva utbildningar på hög internationell nivå,
gäller såväl grund-, avancerad och forskarnivå.
Ledord: Kreativitet, tvärvetenskap, progression och
reflektion (U1, U2, U4)
– Nytt kvalitetssystem implementeras på GU o FoU
– Översyn av mål och syfte med alla program.
– Digitaliseringens påverkan på programmen
– Nya masterutbildningar – 1+3
• Kvalificerade och moderna arkitekter, designers,
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i
samhälle och akademi (U3)
– Ökad interaktion program och institutioner.
– Samverkansråd – finns för samtliga program
– Digitalisering – LADOK3, intranät, nytt system
masterantagningen, disputationssystemet,
registration-inline
• LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska
utvecklingen… (U5)
– Digitalisering som en hävarm
– Införande av LMS Canvas
– Nya lärosalar – ALC

Forskning & konstnärligt utvecklingsarbete
• Tydlig koppling till de stora samhällsutmaningarna (F1, F3)
– Använda nyttoområdena
– Utvecklingsprojekt ”Kartläggning av hur forskningen vid
LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningarna”
– Forskarskola LU Agenda 2030. AI?
• Inomdisciplinärt excellent, stimulera kreativitet (F2)
– Hur utnyttja RQ20 för att driva kvalite?
– Nyttja Max IV och ESS
• Koppling GU (F4)
– Använda nyttoområdena
– Bättre dialog program och institutioner
• Stärkt finansiering (F5)
– Öka LTHs konkurrenskraft genom samordning av
ansökningar. Se VINNOVA KC.
– Närmare samarbete med speciellt M- och N-fak

Samverkan
• LTH skall kommunicera tydliggöra sina styrkor (S1,S2)
– Nyttoområden
• Stärka partnerskap mellan LTH och utvalda företag (S1)
– LTHs Näringslivsråd
– S&I talks, S&I visits
• LTH ska ha en tydliga roll inom ”Livslångt lärande” (S3)
– Mycket har stannat av pga av ändrade förhållanden på LU
• LTH ska ha tydlig Innovationsprofil (S4)
– Arbete med studentinnovation
• LTH skall delta i den offentliga debatten (S5)
–

lyfta fram och stimulera initiativ, tex debattartiklar

– Använda nyttoområden för att visa på våra styrkor

Ledning & Organisation
• LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt
rekryteringsarbete, vara en attraktiv
arbetsgivare, erbjuda god arbetsmiljö (O1, O2,
O3)
– Kvalitetssäkrade karriärvägar
– Stärka rekryteringar
– LTH Career Academy
– Stimulera BULar av underrepresenterat kön
– Bättre uppföljning av tex enkäter från LTH
• LTH skall vara en funktionell, professionell och
resurseffektiv organisation baserad på ett
tydligt ledarskap(O4, O5)
– Översyn av styrdokument fortsätter
– Tydlig verksamhetsplaneringsprocess
– Digitalisering med tex Intranätet

Årskalender LTHs styrelse 2018
14 december:
• Totalbudget
• Samverkansfokus - näringsliv/samhälle
• Internationella frågor
• innovation
• Hedersdoktorer & promotor
• Fördelningsbeslut – förhandsbesked
• Ekonomi och samhällskonsekvenser, rektors prognos sett mot
LTHs vision 2020
• Genomgång programsyften, del 4 (var 3:e år)

5-6 februari
• Styrelseinternat
• Bokslutsredovisning
• Fördelningsbeslut, budget
• Verksamhetsplan & resursfördelning,
samt återkoppling från föregående år

Bokslut

23 oktober
• Kommunikationsfokus - uppföljning av
resultat, redovisning av plan för
kommande period
• Ekonomi – inför budgetarbetet,
redovisning av nyckeltal, status mm.
• Samhällspåverkan, framtidsscenario,
riktade anslag, påverkan o mot LTH
vision 2020– hur ligger vi till?
• Revidering av arbetsordning, beslut i
dec.
• Kommande årskalender.
• Genomgång programsyften, del 3 (var 3:e
år)
13 september:
• Grundutbildningsfokus - antagn.statistik,
genomströmning, program- och
kursutbudsrevideringar, innovation
• Kvalitet, övergripande frågor
• Forskarutbildningsfokus - antal doktorander mm
• Verksamhetsplan, uppföljning av aktiviteter
• Genomgång programsyften, del 2 (var 3:e år)

Bokslut

Bokslut

11 april:
• Övergripande organisation, verksamhetsutveckli
• Effektivitet
• Digitalisering
• Översyn av principer hedersdoktorer
• Principer för justering av utbildningsplatser

8 juni:
• Forskningsfokus FNs arbete och utmaningar
• Forskningsinfrastruktur och byggnadsinfrastruktur
• Genomgång programsyften, del 1 (var 3:e år)

LTH – en plats för drömmar och
upptäckter
• En attraktiv campus miljö.
– En arbetsplats som genomsyras av
respekt
– En fysiskt stimulerande miljö
• En miljö som präglas av nyfikenhet och
dynamik där vi vågar utmana, såväl externt
som internt:
– Vi hyllar nyfikenhet och kreativitet, och är
konstruktivt ifrågasättande av invanda
föreställningar.
– Vi är generösa, behandlar varandra med
respekt och lyfter varandras prestationer
inom forskning, utbildning och samverkan.
LTH har ett aktivt strategiskt arbete, där
tvärvetenskap, öppenhet för förändringar,
inkluderande, jämställdhet och mångfald
är en naturlig del av organisationen.

www.lth.se

