
Fysiska institutionen

Bent Schröder

Förhandlingsunderlag angående den ekonomiska situationen på
Fysiska institutionen (LTH-delen)

Fysiska institutionen är gemensam för de båda områdena LTH och MN. LTH-
delen behandlas nedan, men från institutionens sida eftersträvas en samordning
mellan områdena av de åtgärder som måste vidtagas.

LTH-delen av Fysiska institutionen är organiserad i 5 avdelningar och ett
kurslaboratorium. Avdelningarna leds av avdelningsföreståndare och
ställföreträdare till dessa. Kurslaboratoriet betraktas som en självständig
avdelning. Varje avdelning har ekonomiskt ansvar för sin verksamhet.
Institutionsstyrelsen fastlägger fördelningen av fakultetsmedel och kostnadsuttag
mellan avdelningarna. Kostnadsuttaget består av universitets- och
områdesgemensamma kostnader, hyreskostnader och institutionsgemensamma
kostnader. Vid fördelning av fakultetsmedel och kostnader följer
institutionsstyrelsen i huvudsak samma principer som LTH. Externa medel
tillfaller den avdelning som den sökande tillhör. Under 1999 uppgick
fakultetsmedel för grundutbildning, forskning och forskarutbildning till ca 49.500
kkr, intäkterna uppgick totalt till ca 128.000 kkr.

Fakultetsanslaget 1999 fördelades enligt följande:

Totala anslaget 49.500 kkr
Fakultetsanslag till avdelningarna 13.799 kkr
Studiestöd   6.581 kkr
Verksamhetsbidrag 11.659 kkr
GU anslag 14.892 kkr
Övrigt (investeringsmedel etc)   2.569 kkr

Omkostnader under 1999:

Totala omkostnader 29.178 kkr
Lokalhyra 12.731 kkr
Universitets & områdesgemensamma kostn 13.325 kkr
Institutionsgemensamma kostnader   1.642 kkr
Lokalvård   1.480 kkr
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För att täcka omkostnaderna erhålles från fakulteten 11.659 kkr i
verksamhetsbidrag. Det återstår att betala 17.519 kkr genom uttaxering av externa
medel (svarar i medeltal till uttaxering på 24% under 1999). Dessa kostnader
fördelas mellan avdelningarna enligt omsättningen och lönekostnader under 4
terminer (för 1999 användes 96/97/97/98). Därtill kommer att avdelningarna
behöver täcka en stor del av sina driftskostnader och lönekostnader med externa
medel.

Under 1999 anger resultat och balansräkningen att summa intäkter uppgår till
127.907 kkr, att jämföras med lönekostnader på 62.727 kkr (49%). LTHs
fördelningsmodell innehåller inga direkta medel för teknisk- och administrativ
personal. Kostnaderna för dessa måste i huvudsak täckas med externa medel.

Institutionens uppdrag under 1999 uppgick till 287 hst (under 2000 291 hst). Inom
FU uppgick studiestödet från LTH till 6.581 kkr svarande mot ca 22
forskarstuderande (under 2000 till 5.890 svarande mot 19 forskarstuderande).
Antalet doktorander på LTH-avdelningarna inom institutionen uppgår under
september månad 2000 till ca 75 personer.

Fysiska institutionen (LTH-delen) hade under 1999 ett negativt (korrigerat)
resultat på 7.756 kkr, men ett positivt myndighetskapital för institutionen som
helhet. Inför 2000 lämnade avdelningarna budgetförslag som pekar på ett
underskott för år 2000 på 3.500 kkr. Efter uppmaning från LTHs styrelse togs en
ny balanserad budget fram under april månad 2000. För att uppnå en balanserad
budget har olika avdelningar angivit besparingsmöjligheter eventuellt kombinerat
med ökade inkomster. Dessa förslag anges nedan.

Åtgärder

Förslag till åtgärder ges nedan i samband med att de olika avdelningarna
presenteras. Storleken av medelsbristen anges inte specifikt för varje enskild
avdelning. Institutionens utgångspunkt är att i så stor utsträckning som möjligt
använda frivilliga överenskommelser och därefter genomföra eventuella
omorganisationer för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

Gemensamma funktioner (avser hela institutionen)

Den gemensamma personalen består idag av följande personer:

prefekt 50%
ekonomiintendent 37,5%
lokaler, säkerhet, kryo 50%
högskolesekreterare 70%

1 instr mak (debiteras delvis)
1 instr mak (debiteras)
biblioteksassistent 100%
institutionssekreterare, reception 100%
vaktmästare/snickare 100%
vaktmästare 100%

ing, kryotekniker 75% (debiteras)
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fo ing, systemansvarig 100% (debiteras helt)

Förutom kryoteknikern och systemansvarig samt i viss mån en 1 instrumentmakare
och och vaktmästare/snickare bekostas den gemensamma personalen via
omkostnadsuttag fördelade enligt avdelningarnas (från de båda områdena)
omsättning. Kostnaderna för de personer som markeras med debiteras ingår inte i
de institutionsgemensamma kostnaderna.

Förslag till åtgärder

En reduktion genomföres så att vaktmästeri+bibliotek+reception reduceras med minst en
person.

Mekanisk verkstad

Instrumentverkstaden på Fysicum är gemensam för institutionerna för Astronomi
och Fysik. Verkstaden är relativt ny och mycket välutrustad. Det finns 19
arbetsplatser i verkstaden, men för närvarande är 13 platser besatta, 6 är lediga.
Verkstadspersonalen är delvis personalförtecknade på forskningsavdelningarna
förutom de två som ingår i poolen (gemensam personal). Verkstaden leds av en
chef på 50% av full tjänst. I verkstaden ingår också en snickeriavdelning som en
integrerad del. Ett försök att finansiera vaktmästare/snickare via debitering har inte
slagit väl ut.

Förslag till åtgärder

Först bör den mekaniska verkstadens situation snabbutredas. Målet bör vara att låta
Fysicums verkstad bli en för områdena MN och LTH gemensam verkstad så att dess
kapacitet vad gäller lokaler och maskiner samt kompetensen hos personalen tas till vara. I
de diskussioner som förts med LTH-avdelningarna framgår klart att flera anser sig ha ett
minskande behov för “en egen man i verkstaden” och en organisationsförändring
förespråkas. Enligt åtgärdsförslagen för de olika avdelningarna nedan  involveras 2
instrumentmakartjänster (tillkommer ytterligare på MN sidan). Det rationella torde vara att
hela verkstaden utgör en pool som leds av en verkstadschef. Vidare bör verkstaden utgöra
en egen ekonomisk enhet fri från Fysiska institutionen. För närvarande belastas institutionen
med extra lokalkostnader på minst 500 kkr på grund av att verkstaden inte används fullt ut.
De båda områdena LTH och MN bör snarast genomföra denna förändring vilket kommer att
reducera kostnaderna inte bara på Fysiska institutionen utan för områdena i sin helhet. Det
är inte möjligt att exakt ange besparingarna på institutionen eftersom avdelningarna kommer
att köpa tjänster i verkstaden.

Lokaler

I samband med personalminskningar kommer en del lokaler att friställas, men
under 2001 kommer inga stora besparingar att kunna göras på lokalsidan. Under
sommaren 2001 kommer huset för Förbränningsteknisk forskning att står klart.
Därvid frigöres lokaler i hus H vilka institutionen delvis avser att använda för det
fakultetsbibliotek, som de båda områdena planerar tillsammans. Vidare har det
under åtminstone 10 år funnits ett starkt önskemål att skapa en attraktiv
samlingsplats på institutionen för anställda och studenter i form av en gemensam
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kafeteria i anslutning till biblioteket. Dessa lokaler bör kunna färdigställas under
hösten 2001. Tillkomsten av den nya byggnaden för Förbränningsteknisk forskning
kommer att medföra ökade hyreskostnader fr.o.m. andra halvåret 2001.

Institutionens avdelningar

Nedan beskrivs de olika avdelningarna och förslag till åtgärder ges med tanke på
den rådande ekonomiska situationen.

1) Avdelningen för Atomfysik

Avdelningen för Atomfysik har en bred forskningsprofil med grundläggande
och tillämpade forskningsprojekt inom det allmänna området atom- och
molekylspektroskopi. Avdelningen är en tung del av Lunds Lasercentrum, och
dess högeffektlaserlaboratorium utgör en spjutspets i centrets verksamhet.
Inom grundforskningen är verksamheten fokuserad på studier av växelverkan
mellan ultraintensiv laserstrålning och materia, med projekt inom
övertonsgenerering, laser-producerad röntgenstrålning och aktiviteter
inriktade mot alstring av attosekundpulser. Strålningsegenskaper hos atomer,
joner och enkla molekyler studeras även med tillämpningar mot astrofysiken.
Spektroskopiska studier görs även på speciella kristallina material, som har
stor potential för databearbetning, datalagring och bildbehandling. Denna
verksamhet har även genererat projekt avseende grundläggande kvantoptik
och kvantmekanikens grunder. Tillämpad molekylspektroskopi avseende
miljömätteknik bedrives utnyttjande laser-radar teknik och
diodlaserspektroskopi med studier av såväl luft, vatten som vegetation. Inom
laser-medicin bedrivs en omfattande forskingsverksamhet inriktad främst mot
tidig diagnostik och behandling av tumörsjukdomar med lasermetoder, men
även kardiovaskulära problemställningar studeras i nära samarbete med
medicinare inom ramen för Lunds Medicinska Lasercentrum.

Avdelningens personal:

Hans Edner, forskn ass
Mette Gaarde, fo ass
Claes af Klinteberg, fo ass
Jörgen Larsson, fo ass
Stefan Andersson-Engels, bef-prof
Anne L’Huillier, prof
Stefan Kröll, bef-prof
Lennart Malmqvist. Adj prof
Sune Svanberg, prof
Claes-Göran Wahlström, bef-prof
Hans Lundberg, univ lekt
Dominique Descamps, EU-stip
Åke Bergquist, fo ing
Bertil Hermansson, fo ing



5
Vladimir Lokhnyguine, fo ing
Anders Persson, fo ing
Britt-Marie Hansson, högsk sekr
Marie Holmdahl-Svensson, högsk sekr
Laila Lewin, högsk sekr
Jan Hultqvist, 1 instr mak
Göran Werner, 1 instr mak
+ 20 doktorander

Avdelningen erhöll 7.566 kkr i FFU modellmedel under 1999 och
avdelningens del av de gemensamma kostnaderna uppgick till 5.289 kkr exkl
lokalvårdkostnader. Kurslaboratoriet och denna avdelning räknas som en
enhet vid fördelningen av kostnader. Formellt tillhör kurslaboratoriet
avdelningen för Atomfysik, men personalen på kurslab LTH anges i detta
dokument under särskild rubrik.

Förslag till åtgärder

Avdelningen föreslår att medelsbristen inom denna avdelning löses genom att viss
personal överföres till 35 verksamhet (externa medel): Vidare framför man möjligheter
att friställa 1 TA tjänst för andra avdelningars behov samt framföres ett behov av att
minska lärarpersonalen med 0.5 tjänst. På sikt önskar man ett utökat GU uppdrag.

2) Avdelningen för Förbränningsfysik

Sedan år 1991 är avdelningen för förbränningsfysik en egen avdelning vid
Fysiska Institutionen i Lund. Forskningsverksamheten har under lång tid varit
inriktad mot utveckling och tillämpning av lasermätmetoder för att kunna
bestämma t.ex.  temperatur och koncentrationer av i flammor förekommande
ämnen. En annan betydande verksamhet är modellering av kemisk kinetik, där
förbränningsförlopp studeras genom numeriska beräkningar med detaljerade
reaktionsmekanismer. Gnistantändning är ett tredje forskningsområde, där
framförallt konventionell diagnostik används för att erhålla en ökad förståelse
för den grundläggande fysiken bakom detta fenomen. Slutligen,
strömningsmodellering av turbulent förbränning tillämpas framförallt för
forskning på pulsförbränning.
Förbränning är ett oerhört komplext fenomen och möjligheterna till
forskningsframgångar ökas betydligt genom omfattande samarbeten med
andra avdelningar/institutioner och i centra. Genom Förbränningstekniskt
centrum samverkar ett flertal avdelningar/institutioner vid Lunds tekniska
högskola. Avdelningen är vidare också delaktig i ett kompetenscentrum i
förbränningsprocesser och en nationell forskarskola; Combustion Science and
Technology (CECOST).

Avdelningens personal:

Marcus Aldén, prof
Per Erik Bengtsson, univ lekt
Fabian Mauss, gästlärare
Johan Engström, fo ass
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Clemens Kaminski, fo ass
Frederik Ossler, fo ass
Anders Larsson, forskare
Elna Brodin, högsk sekr
Christer Löfström, fo ing
Robert Ternemo, ing
Rutger Lorensson, 1 instr mak
+ 18 doktorander

Avdelningen erhöll 1.870 kkr i FFU modellmedel under 1999 och
avdelningens del av de gemensamma kostnaderna uppgick till 2.149 kkr exkl
lokalvårdkostnader. Denna avdelning har en extremt stor andel av sin
finansiering via externa anslagsgivare.

Förslag till åtgärder

Denna avdelning har för närvarande inget behov av att göra besparingar. På längre sikt
kan GU uppdraget öka. Det nya huset för förbränningsteknisk forskning kommer att
medge utökade uppdrag, men kommer också att medföra ökade hyreskostnader.

3) Avdelningen för Fasta Tillståndets Fysik

Forskningen är centrerad kring halvledarmaterial och halvledarfysik. Med
epitaxi framställs halvledarmaterial med atomär kontroll, atomlager  för
atomlager. Processteknologi för nanometerstrukturering och epitaxi användes
för att realisera 2-, 1- och 0-dimensionella kvantstrukturer. Med olika
undersökningsmetoder (mikroskopiska, optiska och elektriska) studeras
materialens fysikaliska egenskaper, speciellt relaterat till deras
elektronstruktur, samt deras potential för framtida elektroniktillämpningar.
Avdelningen har hög grad av extern finansiering, och leder verksamheten
inom nanometerkonsortiet med en budget av externa intäkter av ungefär 30
MSEK per år. (År 2000: 27,3 MSEK). Huvudfinansiärer är Stiftelsen för
Strategisk Forskning (SSF), TFR, NFR och EU. Deltagare inom konsortiet
koordinerar fyra EU-projekt (2000). Verksamheten har internationell karaktär,
bland annat genom utbyte av såväl doktorander som seniora forskare. Ett
femårigt projekt "Quantum Materials" med en totalbudget av 25 MSEK
beviljades nyligen av SSF i hård konkurrens med andra forskargrupper inom
materialfysik. För tillfället finns 28 doktorander. För undervisning på
grundutbildningsnivå engageras 1,5 lektorer förutom 1,5 professorer, som i
huvudsak sköter forskarhandledning.

Avdelningens personal:

Pär Omling, prof
Lars Montelius, bef-prof
Lars Samuelson, prof
Maria Gerling-Gerdin, fo ass
Dan Hessman, fo ass
Xu Hongqi, fo ass
Mats Kleverman 10% univ lekt
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Torbjörn Ling, fo ass
Lars-Erik Wernersson, fo ass
Ines Pietzonka, EU-stip
Knut Deppert, univ lekt
Günter Grossman, univ lekt
Anders Gustafsson, univ lekt
Mats Erik Pistol, univ lekt
Torsten Sass, post doc
Werner Seifert, univ lekt
Aimin Song, post doc/gästlärare
Lennart Lindström, projektledare
Mariusz Graczyk, fo ing
Sören Jeppersen, fo ing
Mikael Johansson, fo ing
Jarosz Kazimierz, fo ing
Ivan Maximov, fo ing
Eva-Lena Sarwe, fo ing
Lena Timby, fo ing
Lars-Göran Wennerberg, datasystemansv
Monica Hammar, högsk sekr
Monica Pålsson, ekonomihadl
Peter Johansson, 1 instr mak
Thord Stjernholm, 1 instr mak
+ 25 doktorander

Avdelningen erhöll 4.761 kkr i FFU modellmedel under 1999 och
avdelningens del av de gemensamma kostnaderna uppgick till 5.327 kkr exkl
lokalvårdkostnader.

Förslag till åtgärder

Denna avdelning har inget överhängande behov av ytterliga besparingar. Årets budget
för GU och fakultetsmedel var i stort sett i balans, med ett litet överskott på
fakultetssidan för att täcka ett ackumulerat underskott. På sikt är ett ökat
undervisningsuppdrag för lektorer  och professorer önskvärt.

4) Avdelningen för kurslaboratoriet LTH

Denna avdelning utgör institutionens stomme i grundutbildningen inom
området LTH. Ett antal lektorer och universitetsadjunkter på kurslaboratoriet
undervisar kring 100% och de kompletteras av lärare från
forskningsavdelningarna. Detta omfattar 6 lärare och ca 60 doktorander. Till
detta kommer att 0.7 heltidsekvivalenter TA-personal bekostas av
kurslaboratoriet. GU verksamhet bedrivs emellertid också inom
forskningsavdelningarna.

Avdelningens personal:

Lars Engström, bef-prof
Gilbert Jönsson, univ lekt
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Göran Jönsson, univ lekt
Elisabeth Nilsson, univ lekt
Tomas Nilsson, univ adj
Rolf Petersson, univ adj
Sven-Göran Pettersson, univ adj
Nina Reistad, univ lekt
Kerstin Nilsson, högsk sekr
Lennart Erik Nilsson, fo ing
Jan Ingvar Olsson, 1 instr mak
Georg Romerius, fo ing
Ingela Simonsson, fo ing

Kurslaboratoriets andel av gemensamma kostnader och hyreskostnader
erhålles i huvudsak via verksamhetsbidraget för GU.

Förslag till åtgärder

Vissa besparingar har redan genomförts genom att personal fått andra arbetsuppgifter
under vårterminen 2000. Ytterligare besparingar behöver göras med storleksordningen
en lärartjänst. Eventuellt ökat uppdrag kan lösas inom institutionens befintliga
personal. Balans kan endast uppnås under förutsättning att verksamhetsbidrag enligt
LTHs fördelningsbeslut betalas fullt ut (8.171 kkr). Vidare räknar institutionen med att
fristående kurser ger ca 360 kkr och att en planering av GU-uppdraget inom
Brandingenjörsutbildningen och i Helsingborg ger ytterligare ett tillskott på ca 150
kkr. Vidare förutsätter vi att en viss kompensation erhålles med anledning av
omläggning av kurser inom utbildningsprogrammet Datateknik.

5) Avdelningen för Kärnfysik

Denna avdelningen har verksamhet vid både LTH och MN-fakulteten.
Forskningsinriktningen vid LTH är starkt riktad mot den tillämpade fysiken.
Två huvudsakliga forskningsriktningar finns, utveckling och tillämpning av
jonstråleanalys samt aerosolfysik med inriktning mot atmosfärsaerosoler.
Jonstråleanalysen bedrivs dels med tunga joner, högre energier i Uppsala, dels
vid avdelningens eget Mikrostråle laboratorium. Vid detta laboratorium
analyseras variationer i grundämnesförekomst på mikrometernivå, vilket
främst används för tvärvetenskapliga tillämpningar inom geologi, medicin och
biologi men även industriella tillämpningar förekommer. Genom ett anslag
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har mikrostrålegruppen fått
möjlighet till utbyggnad med ytterligare ett strålrör för analyser i det sub-
mikrona området.Verksamheten inom aerosolfysik baseras på studier av
aerosolrelaterade processer i atmosfären samt utveckling av analys- och
mätmetodik för det fältet. Forskningen är inriktad mot grundläggande
frågeställningar kring atmosfärsaerosoler och dess växelverkan med moln.
Arbetet har även en tydlig koppling till miljöproblematiker, främst aerosolers
klimatpåverkan, och hälsoeffekter. Verksamheten är utpräglat internationell
med aktivt samarbete med ett stort antal forskargrupper från olika discipliner
inom flera olika ramar, såsom EU, Eurekas miljöprojekt Eurotrac och
Eurotrac-2 samt International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).

Avdelningens personal:
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Per Kristiansson, univ lekt
Klas Malmqvist, prof
Bengt Martinsson, univ lekt
Jan Pallon, forskare
Erik Swietlicki, univ lekt
Harry Whitlow, bef-prof
Gunnar Hyltén, fo ing
Kjell Malm, fo ing
Sigfrid Uthas, fo ing
Amad Hayder, tekniker
Britt Jönsson, tekniker
Britt-Marie kallerhed, högsk sekr
Göran Larsson, 1 instr mak
Günther Matthys, 1 instr mak
+ 9 doktorander

Avdelningen erhöll 2.580 kkr i fakultetsmedel under 1999 och avdelningens
del av de gemensamma kostnaderna uppgick till 1.747 kkr.

Förslag till åtgärder

Denna avdelning anger att 3.5 TA-tjänster behöver överföras till annan verksamhet för
att avdelningen skall kunna komma i ekonomisk balans. Möjligheter finns till
avtalspensionering finns bland berörd personal.

6) Avdelningen för Matematisk Fysik

Inom denna avdelning bedrivs en bred forskningsverksamhet i flera områden
inom teoretisk/matematisk fysik. Den traditionellt största verksamheten äger
rum inom teoretisk kärnfysik (huvudsakligen kärnstruktur), men forskning
sker även inom teoretisk elementarpartikelfysik (neutrinofysik, CP-brott) och
mesoskopisk fysik (kvantprickar, Bose-kondensat). Tillämpningsrelaterad
forskning äger främst rum kring värmeledning i mark och kring kaosrelaterade
problem inom kardiologin. Avdelningens forskning har inom flera områden en
stor internationell ryktbarhet och forskningsverksamheten äger rum
internationellt såväl som inom fysiska institutionen.

Avdelningen ansvarar för undervisning inom ett brett spektrum av
grundläggande kurser inom teoretisk fysik och matematisk fysik i
civilingenjörsutbildningen. Resurser finns för att öka uppdraget inom
grundutbildningen. Inom forskarutbildningen finns kapacitet för handledning
av betydligt fler doktorander än vad tilldelningen av fakultetsmedel idag
medger.

Avdelningen erhöll 3.604 kkr i fakultetsmedel under 1999 och avdelningens
del av de gemensamma kostnaderna uppgick till 1.526 kkr.
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Avdelningens personal:

Ragnar Bengtsson, bef-prof
Ikuko Hamamoto-Kuroda, prof
Göran Hellström, univ lekt
Cecilia Jarlskog, prof
Gunnar Ohlén, univ lekt
Ingemar Ragnarsson, bef-prof
Stephanie Remann, fo ass
Sven Åberg, bef-prof
Ingalill Björk ,högsk sekr
Sigurd Madison, ing
+ 4 doktorander

Förslag till åtgärder

Denna avdelning har reducerat sin TA personal med 0.5 högsk sekr. Avdelningen
behöver öka sina inkomster genom ytterligare uppdrag t.ex. inom GU för att på sikt
kunna balansera sin budget. Avdelningen är mycket känslig för eventuella förändringar
vad gäller externa medel från NFR. Professor Hamamoto kommer att pensioneras
under 2001.

Sammanfattning

Att det råder medelsbrist på Fysiska institutionen torde klart framgå av
ovanstående genomgång. Avdelningarna har angivit ett antal åtgärder vilka bör
leda till att ekonomisk balans kan uppnås. Dessa besparingar kommer naturligtvis
att påverka verksamheten, och kan medföra att effektiviteten minskar och att
säkerheten äventyras. Vi utgår från att de omkostnader som belastar institutionen
reduceras i minst samma omfattning som vi reducerar våra kostnader. De
föreslagna besparingarna sker i huvudsak på fakultetsmedel och förutsätter att
tilldelningen av dessa medel till institutionen blir i huvudsak oförändrad. Såsom
redan påpekats prioriteras frivilliga överenskommelser för att inte försämra ålders-
och könsfördelningen bland personalen.

När det gäller uppsägningskretsar kan avdelningarna utgöra naturliga indelningar
för lärarna, för TA-personalen bör institutionen i sin helhet kunna fungera som
uppsägningskrets.

På institutionens uppdrag

Bent Schröder
Prefekt
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