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LUNDS
UNIVERSITET

Lunds tekniska högskola, LTH

Naturvetenskapliga faku lteten

Fakultetssamordnare för LTH:s och
Natu rvetenskapl iga faku ltetens arbete
för etablering i Science Village

Bakgrund
Etableringen av verksamheter inom fysik och kemi vid de

tekniska och naturvetenskapli ga fakulteterna på

Brunnshögsområdet innebär en unik möjlighet att utveckla hela

campus och hela Lunds universitet. När verksamheter flyttar från

Sölvegatan frigörs ytor. Det innebär möjligheter for Lunds

universitet att samlokalisera verksamheter som varit

särlokaliserade både på nuvarande campusområde och i Science

Village. Etableringen får därmed karaktären av en mer

omfattande campusutveckling, vilket kommer att påverka såväl

utbildning och forskning som stödfunktioner inom LTH och

naturvetenskapliga fakulteten och i förlängningen hela Lunds

universitet.

Etableringsarbetet har inletts och en projektgrupp har de senaste

åren konkretiserat ett ftlrsta ftrslag till lokalprogram, vilket

presenterades för Universitetsstyrelsen (US) i april2.021 (STYR

202111053). Rektor fick då i uppdrag att i dialog med fakulteter

och LU Byggnad utforma och konkretisera det fortsatta arbetet

med Lunds universitets etablering i Science Village.
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Genom likalydande beslut av styrelserna vid LTH och

naturvetenskapliga fakulteten (STYR 202111184) har därför ett

gemensamt kontor lor Science Village-etableringen inrättats med

avsikt att skapa en tydlig organisation flör samverkan internt och

externt, kommunikation och tydliga processer för etableringen i

Science Village. För att verksamhetsutvecklingen ska ske

koordinerat med etableringsprocessen krävs samordning mellan

fakulteter, institutioner och avdelningar. Fakultetssamordnare

med uppdrag och tid avsatt behövs för att tillsammans med

Science Village-kontoret både bidra till etableringen i Science

Village och till den gemensamma verksamhetsutvecklingen

främst inom kemi och fusik vid de båda fakulteterna.

Beslut

U ppdrag til I faku ltetssamordnare
F akultetssamordnaren ska:

o stödja fakultetsledningarna med det strategiska arbetet i

verksamhetsutvecklingen inom främst kemi och ffsik,
o bereda underlag till Science Village-kontoret i de olika

faserna av etableringen,

o bidra till ökade synergier mellan fakulteterna och

institutioner gällande grundutbildning, forskning och

stödverksamhet,

o stödja verksamheterna strategiskt i deras arbete med

framtagning, revidering, modifi ering och ftirdigställande

av arbetsmaterial utifrån framtida behov rörande Lunds

universitets etablering i Science Village,

o säkerställa kontakter och samspel mellan de olika

arbetsgrupperna, institutionerna, fakulteterna och dess

ledningar.
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Koordinator for Science Village, Eva Äkesson, kontoret tilldelar

arbetsuppgifter for fakultetssamordnare i de delar uppdraget

gäller etableringen vid Science Village.

Rektor/dekan för fakulteterna tilldelar arbetsuppgifter för

fakultetssamordnarna där uppdraget gäller strategisk

verksamhetsutveckling inom kemi och ffsik.

Oversyn av uppdraget sker i december 2022 då uppdraget kan

komma att forändras.

Professor Knut Deppert utses till fakultetssamordnare med en

omfattning av 50%o av heltid l5 oktober 2021 till3 I december

2023.

Professor Charlotta Turner utses till fakultetssamordnare med en

omfattning av 25 % 15 oktober 2021till3l december 202loch

därefter med en omfattning av 50Yo från I januari 2022 till3l
december 2023.

Beslut i detta ärende har fattats Sven Lidin, dekan

naturyetenskapliga fakulteten och Annika Olsson, rektor LTH

efter föredragande av Eva Äkesson, koordinator Science-

Village-kontoret.

I beredning av ärendet har Science Village-kontorets koordinator

Eva Äkesson och prorektor Heiner Linke, LTH deltagit.

Sven Lidin olSSON


