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Styrelsen 


Totalbudget för Lunds universitet 2017 


• Budgeterat resultat för 2017 är ett överskott på 4 mnkr fördelat på ett underskott
inom utbildningen på 30 mnkr och ett överskott inom forskningen på 34 mnkr.


• Flera fakulteter signalerar att de senaste årens expansion inom forskningen är på
väg att plana ut bland annat genom att oförbrukade bidrag förväntas minska eller
vara oförändrade och genom att antalet anställda har minskat under 2016.


• Verksamhetsnivån inom utbildning planeras öka jämfört med utfall 2016 med 2,5
% men har planat ut sedan flera år tillbaks.


• Finansiella intäkter och kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos om
fortsatt negativ ränta och visar ett underskott på 7 mnkr.


• Beräknat utgående myndighetskapital 2017 är 1 461 mnkr.


Totalbudget 
Lunds universitets totalbudget för 2017 visar ett överskott på 4 mnkr att jämföra med ett 
konstaterat överskott 2016 på 124 mnkr. Totalbudgetens överskott fördelar sig med ett 
underskott på 30 mnkr inom utbildning och ett överskott på 34 mnkr inom forskning. Att 
överskottet minskar i budget 2017 jämfört med utfall 2016 beror på att driftkostnaderna 
beräknas öka med ca 17 % eller 271 mnkr. Detta är en kraftig ökning av driftkostnaderna som 
budgeteras och möjligheterna för verksamheten att förbruka dessa medel kan ifrågasättas. 
Totalbudgeten består av fakulteternas ackumulerade budgetar och flera fakulteter har angett att 
de justerat verksamhetens budgetar. Ledningen har beslutat att inte justera totalbudgeten. 


Ekonomiska förutsättningar för 2017 
Lunds universitet har haft en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren, som framför allt beror 
på satsningar som gjordes utifrån de två senaste forsknings- och innovationspropositionerna 
som presenterades 2008 och 2012. Verksamhetsnivån mätt i kostnader har ökat främst genom 
en ökning av antalet medarbetare och det har också gjorts stora satsningar i form av 
forskningsinfrastruktur. I totalbudgeten för 2017 signalerar flera fakulteter att verksamheten 
inte längre kommer att expandera och att bidragsinkomsterna kommer att plana ut eller i vissa 
fall minska (LTH). Antalet anställda uttryckt i heltidsekvivalenter har fortsatt att minska under 
2016 (-89 HTE) och i de budgetkommentarer som fakulteterna lämnar ges inga signaler om att 
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stora nyanställningar kommer att göras. Budgetarna andas återhållsamhet och försiktighet och 
de flesta fakulteter planerar att använda delar av myndighetskapitalet i liten utsträckning. 
 
Inom forskningen har balansen mellan de direkta statliga anslagen och de externa bidragen 
förskjutits under det senaste decenniet. Det är positivt att den externa finansieringen har ökat, 
men det påverkar universitetets möjligheter att göra egna strategiska val. Andelen extern 
finansiering ser ut att fortsätta öka i budgeten för 2017. Den ökande andelen extern 
finansiering har medfört att basanslaget i allt större omfattning binds upp för samfinansiering. 
Volymen oförbrukade bidrag har planenligt haft en stark ökning under senare år, främst inom 
MAX IV-laboratoriet, men i budgeten för 2017 redovisas att nivån av oförbrukade bidrag 
sjunker för universitetet som helhet. Bedömningen var densamma i budget 2016 men i utfallet 
för 2016 ökade de oförbrukade bidragen. 
 
I universitetets resursfördelning för forskning är 70 mnkr avsatt för finansiering av MAX IV-
laboratoriet och 55 mnkr för finansiering av ESS. Universitetets finansieringsåtagande 
avseende ESS slutreglerades under 2015 genom en utbetalning på 512 mnkr (82 mnkr 
utbetalades 2014) och den interna avsättningen kommer därför att i totalbudgeten och 
externredovisningen att visas som ett överskott. Det budgeterade överskottet inom forskningen 
på 34 mnkr är alltså egentligen ett underskott på 21 mnkr om den redovisningstekniska 
effekten av ESS-finansieringen exkluderas. 
 
Universitetets utbildningar har ett högt söktryck och fler studenter utbildas än vad uppdraget 
ger ersättning för (så kallad överproduktion). Även om fakulteterna arbetar med denna fråga 
så tar en neddragning av antalet utbildningsplatser tid för fakulteterna att genomföra så en 
överproduktion är prognostiserad även för 2017. Inom utbildningen är verksamhetsvolymen i 
princip oförändrad sedan flera år i rörliga priser. I praktiken innebär det att 
verksamhetsvolymen sjunker sett i fasta priser. 
 
Drygt fem miljoner av uppdrag och satsningar inom utbildningen finansieras av 
myndighetskapital i resursfördelningen för 2017. 
 
De finansiella intäkterna fortsätter att minska eftersom räntan på kontot hos Riksgälden 
prognostiseras vara fortsatt negativ 2017, och det finansiella resultatet inklusive 
donationsförvaltningen men exklusive valutakursvinster/förluster och reavinster/-förluster 
budgeteras som ett underskott på 7 mnkr. Universitetet betalar alltså för den överlikviditet som 
är placerad hos Riksgälden och erhåller ränta för upplånade medel. 
 
Universitetets myndighetskapital sjönk 2015 genom utbetalningen till ESS, ökade återigen 
2016 och 2017 års budgeterade resultat medför att myndighetskapitalet ökar med ytterligare 4 
mnkr. Det beräknade utgående myndighetskapitalet 2017 uppgår till 1 461 mnkr.  
 
Nedanstående diagram visar de senaste årens utveckling av oförbrukade bidrag, 
bidragsinkomster och bidragsintäkter samt budgeterade värden för 2017.  
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Intäkter och kostnader i totalbudget 2017 
Av nedanstående tabell framgår att de budgeterade intäkterna uppgår till 8 292 mnkr och de 
budgeterade kostnaderna till 8 288 mnkr exklusive transfereringar. Budgeterade 
transfereringar uppgår till 237 mnkr. Specificering och fördelning av de olika intäkts- och 
kostnadsslagen redovisas i bilaga 1, Ekonomisk rapport totalbudget 2017.  
 


 
 
På intäktssidan visar anslagen en ökning på 2,5 %, främst inom utbildningssidan. Att ökningen 
är större än den vanliga prisuppräkningen inom utbildningssidan beror på fler 
utbildningsplatser. Bidragsintäkterna visar en ökning på 2,5 % och inflödet av nya medel 
förväntas vara lägre än intäkterna.  
 
Personalkostnaderna ökar endast med 0,8 %. Lokalkostnaderna minskar med 18 mnkr 
gentemot utfall 2016 beroende bland annat på en ökning av budgeterade lokalkostnader med 9 
mnkr för studentbostäder och en minskning av budgeterade lokalkostnader för MAX IV med 
24 mnkr. Minskningen för MAX IV beror på hyran är kopplad till en kort ränta som för 
närvarande är mycket låg. Driftskostnaderna visar en stor ökning, 17 %, men liksom tidigare 
år finns det anledning att ifrågasätta om ökningen är realistisk eller om institutionerna 
överbudgeterar denna post av försiktighetsskäl.  
 
Budgeten fördelar sig mellan utbildning och forskning enligt nedanstående tabell. 
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 Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2017 2016 2016-2017
Intäkter 8 292 8 116 176 2,2%
Kostnader 8 288 7 992 296 3,7%
Resultat 4 124 -120
 
Transfereringar 237 268 -31


Resultat
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	 	 	 	 	 	 	Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter för 2017 är beräknade till 7 mnkr och finansiella kostnader till 14 mnkr 
vilket ger ett finansiellt underskott på 7 mnkr. I ränteintäkterna ingår intäkter från 
förvaltningen av donationsmedel på ca 3 mnkr. Räntan på kontot hos Riksgälden har varit 
negativ även 2016, vilket historiskt sett är mycket ovanligt. Universitetet har därför haft en 
räntekostnad för den likviditet som är placerad på kontot och en ränteintäkt för upplånade 
medel. Det innebär att myndighetskapital och oförbrukade bidrag i nuläget förorsakar 
universitetet räntekostnader. Budgeten är beräknad utifrån Riksbankens prognoser för 
ränteläget 2017 och det förutspås ett fortsatt negativt ränteläge under året.  
 
I utfallet för 2016 redovisas intäkter för reavinster uppkomna vid försäljning av 
donationsmedel, orealiserade värdeökningar av donationsmedel och valutakursdifferenser. 
Dessa poster budgeteras inte. 
 
Satsningar inom personalområdet 2017  
I regleringsbrevet för 2017 finns angivet rekryteringsmål för professorer. 
Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer 
om 46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men 
inte adjungerade professorer.  
 
Inom personalområdet görs varje år särskilda satsningar inom olika områden. Exempel på 
detta för 2017 är luPOD, Lunds universitets postdoktorsprogram som fortsätter från 2016, 
webbaserad utbildning för postdoktorers karriärutveckling (0,5 mnkr) och fortsättning av 
utvecklingsprogrammet av ledningsgrupper (3 mnkr). Övergång till Statens Servicecenter vad 
gäller lönehantering förbereds (6 mnkr) och en utredning om engelska för TA-personal ska 
genomföras (0,5 mnkr). 
 
För att stärka universitetets jämställdhetsarbete avsätts totalt 8 mnkr 2017. Av beloppet 
finansierar 4 mnkr en gästprofessor i Hedda Anderssons namn samt samfinansierar 
gästprofessorer av underrepresenterat kön och 4 mnkr avsätts som stimulansmedel för att 
uppnå en jämnare könsfördelning. De enskilda fakulteterna budgeterar också för satsningar 
inom området. 
 
Vad gäller planerade kostnader för arbetsmiljö och kompetensutveckling ingår dessa i den 
ordinarie verksamhetens budgetar. 
  


Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2017 2016 2016-2017
Utbildning
Intäkter 2 457 2 397 60 2,5%
Kostnader 2 487 2 406 81 3,4%
Resultat -30 -9 -21
Forskning
Intäkter 5 835 5 719 116 2,0%
Kostnader 5 801 5 586 215 3,8%
Resultat 34 133 -99
Totalt 4 124 -120


Resultat per verksamhetsgren
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Totalbudget 2017 per fakultet 
I nedanstående tabeller visas budgeterat resultat per fakultet jämfört med verkligt utfall 2016 
samt beräknat utgående myndighetskapital 2017. Myndighetskapitalet redovisas inklusive 
statskapital, donationskapital och resultatandelar i dotterföretag. 
 
Fakulteterna signalerar överlag små förändringar i sin verksamhet under 2017. HT-
fakulteterna och konstnärliga fakulteten budgeterar underskott och arbetar med att vidta 
åtgärder för att komma i balans. Flera av fakulteterna utbildar fler studenter än de erhåller 
ersättning för (så kallad överproduktion). För att nå det av universitetsstyrelsen beslutade 
målet på högst 5 procents överproduktion vid utgången av 2019 ser fakulteterna över sitt 
utbildningsutbud och strävar naturligtvis också efter att vara i ekonomisk balans. Samtidigt 
eftersträvas högsta möjliga kvalitet, och därför tillskjuts om möjligt medel ur 
myndighetskapitalet.      
 
Inom utbildningen budgeterar de flesta fakulteterna svagt negativa eller nollresultat för 2017. 
Inom utbildningen visar USV ett underskott som till största delen förklaras av att 
Trafikflyghögskolan inte längre erhåller sitt uppdrag från regeringen utan inom ramen för 
yrkeshögskolan som ger en betydligt lägre ersättning.  
 
Inom forskningen redovisar de flesta fakulteterna att de tar myndighetskapital i anspråk, om 
än inte i någon större omfattning. Andra fakulteter, bland andra medicinska och 
naturvetenskapliga fakulteterna, visar överskott. MAX IV-laboratoriet och tekniska 
kostnadsställen visar överskott på 18 respektive 31 mnkr. MAX IV-laboratoriet avsätter medel 
även 2017 för framtida hyresökningar eftersom nivån på dessa är kopplade till 
ränteutvecklingen och därför mycket oförutsägbara. Överskottet inom tekniska kostnadsställen 
förklaras bland annat av universitetets interna finansiering av utbetalningen till ESS, löpande 
semesterkostnad samt förbrukning av projektmedel som tidigare avsatts.   
 
Den konstnärliga fakulteten har haft en ansträngd ekonomisk situation de senaste åren och 
även 2017 budgeteras ett negativt resultat. 2016 visade fakulteten på ett positivt resultat men 
med tidigare års underskott har ett negativt myndighetskapital skapats.  
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Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2017 2016 2016-2017 17-12-31


EHL 1 5 -4 41
HT -6 -2 -4 24
Juridik -4 -6 2 9
Konst 0 0 0 -7
LTH 4 5 -1 5
Medicin -1 4 -5 94
Natur -5 -5 0 31
Samhällsvet. -2 6 -8 53
USV -1 -3 2 4
LUKOM 0 2 -2 0
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 0 11 -11 15
Tekniska kst -16 -27 11 66
Övriga verksamheter 0 1 -1 -7
Justering 0 0
Resultat -30 -9 -21 328
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.
Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Utbildning (mnkr)


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2017 2016 2016-2017 17-12-31


EHL 0 6 -6 49
HT -4 -4 0 56
Juridik -5 2 -7 13
Konst -1 1 -2 3
LTH -6 26 -32 330
Medicin 5 37 -32 318
Natur 8 12 -4 253
Samhällsvet. -1 11 -12 52
USV -12 -4 -8 13
LUKOM -4 0 -4 8
MAX IV-laboratoriet 18 16 2 29
Gemensam förvaltning -12 10 -22 50
Tekniska kst 47 20 27 -64
Övriga verksamheter 1 0 1 23
Justering 0 0 0 0
Resultat 34 133 -99 1 133
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.


Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Forskning (mnkr)
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Fakulteterna vid Lunds universitet 
För att ge en bild av fakulteternas andelar av verksamheten vid Lunds universitet visas i 
nedanstående diagram respektive fakultets andel av verksamhetsnivån (kostnaderna) för 2016. 
 


 
MBL-förhandling av totalbudgeten kommer att äga rum den 7 februari 2017. 
 
Bilaga 1: Ekonomisk rapport totalbudget 2017 
 


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2017 2016 2016-2017 17-12-31


EHL 1 11 -10 90
HT -10 -6 -4 80
Juridik -9 -4 -5 22
Konst -1 1 -2 -4
LTH -2 31 -33 335
Medicin 4 41 -37 412
Natur 3 7 -4 284
Samhällsvet. -3 17 -20 105
USV -13 -7 -6 17
LUKOM -4 2 -6 8
MAX IV-laboratoriet 18 16 2 29
Gemensam förvaltning -12 21 -33 65
Tekniska kst 31 -7 38 2
Övriga verksamheter 1 1 0 16
Justering 0 0 0 0
Resultat 4 124 -120 1 461
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.


Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Totalt (mnkr)
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Lunds universitet Ekonomisk rapport totalbudget 2017
(mnkr)


budget utfall förändring förändring budget utfall
Totalt 2017 2016 % 2016 2015
Intäkter
Anslag 4 511 4 400 111 2,5 4 415 3 946
Avgifter 735 732 3 0,4 725 754
Bidrag 3 039 2 964 75 2,5 2 957 2 776
Finansiella intäkter 7 17 -10 -58,8 6 25
Resultatandelar 0 3 -3 -100,0 0 12
Summa intäkter 8 292 8 116 176 2,2 8 103 7 513
Kostnader
Personal 4 985 4 945 40 0,8 4 938 4 850
Lokaler 986 1 004 -18 -1,8 994 1 008
Övrig drift 1 839 1 568 271 17,3 1 742 1 536
Finansiella kostnader 14 28 -14 -50,0 9 18
Avskrivningar 464 447 17 3,8 443 380
Summa kostnader 8 288 7 992 297 3,7 8 126 7 792


Kapitalförändring 4 124 -121 -23 -279


Beräknat utg myndighetskapital 1 461 1 457 4 0,3 1 308 1 331


Transfereringar och uppbörd 237 268 -31 232 450


budget utfall förändring förändring budget utfall
Utbildning 2017 2016 % 2016 2015
Intäkter 2 457 2 397 60 2,5 2 466 2 445
Kostnader 2 487 2 406 81 3,4 2 529 2 404
Kapitalförändring -30 -9 -21 -63 41


Beräknat utg myndighetskapital 328 358 -30 -8,4 303 366


Transfereringar och uppbörd 45 55 -10 46 59


budget utfall förändring förändring budget utfall
Forskning/forskarutbildning 2017 2016 % 2016 2015
Intäkter 5 835 5 719 116 2,0 5 637 5 068
Kostnader 5 801 5 586 215 3,8 5 597 5 388
Kapitalförändring 34 133 -99 40 -320


Beräknat utg myndighetskapital 1 132 1 098 34 3,1 1 005 965


Transfereringar och uppbörd 192 213 -21 186 748
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Förva l tn ingschefen 


Rapport om uppföljning för säkerställande att avtal skrivs under 
av behörig firmatecknare 


Inledning 


Med anledning av internrevisionens Granskning av universitetets rutiner för 
avtalshantering och uppföljning av beslutsbefogenheter från 2013 införde 
universitetet 2014 årsvisa stickprovskontroller för att följa upp hur universitetets 
delegationsordning avseende underskrift av avtal efterlevs. Stickprovskontrollerna 
utfördes till och med 2015 av sektionen Ekonomi. 


Efter stickprovskontrollen 2015 beslutade universitetsstyrelsen vid februarimötet 
2016 att dessa kontroller skulle redovisas för styrelsen årligen. 


För att få en bättre kontinuerlig uppföljning av att avtal skrivs under på rätt nivå 
tillsattes 2016 en resurs för manuell kontroll av samtliga avtal som diarieförs samt 
läggs in i universitetets forskningsdatabas LUCRIS. Tidigare årsvisa 
stickprovskontroll har alltså ersatts av denna kontinuerliga kontroll. 


Fram till oktober månad gjordes två djupgranskningar under perioderna mars-april 
och juli-augusti som redovisades till förvaltningschefen. Resultatet av dessa 
granskningar redovisas nedan. Då dessa granskningar visade att det fortfarande 
finns kontrakt som skrivs under på fel nivå, beslutades införa kvartalsvisa 
granskningar med krav om återrapportering från fakulteterna till förvaltningschefen 
om vidtagna åtgärder i anledning av den felaktiga hanteringen. Första 
kvartalsuppföljningen som omfattar oktober – december kommer att lämnas till 
förvaltningschefen i början på april tillsammans med en granskning av första 
kvartalet 2017 och därefter lämnas de till fakulteterna med begäran om 
återrapportering av åtgärder inom två månader. I granskningen ingår både avtal 
rörande forskningsbidrag och uppdragsforskning. 


Resultatet av granskningarna 
Granskningar under perioderna mars-april 2016 och juli-augusti 2016 


Totalt granskades 179 avtal. 
- Korrekt undertecknade avtal: 129 stycken (72 %)
- Felaktigt hanterade avtal: 50 stycken (28 %). I 24 fall har finansiären


enbart begärt underskrift av mottagaren, dvs. forskaren, vilket sannolikt
bidragit till den felaktiga hanteringen. Universitetet arbetar på att ta fram
en rutin som säkerställer att behörig firmatecknare har godkänt avtalet.
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Univers i te tss tyre lsen  


Justering av resursfördelningen för 2017 


Bakgrund 
Resursfördelningen för Lunds universitet beslutas årligen av universitetsstyrelsen. 
I resursfördelningen anges universitetets ekonomiska ramar för det kommande 
verksamhetsåret, särskilda satsningar och fördelningen av medel till 
fakulteterna/motsvarande. Där anges också medel till de strategiska 
forskningsområdena och den andel av dessa som ska vidareförmedlas till andra 
lärosäten specificeras.  


Strategiska forskningsområden 
Inom ett av universitetets strategiska forskningsområden pågår en diskussion 
mellan Lunds universitet och ett medsökande lärosäte om hur samarbetet ska se ut. 
Det råder därför osäkerhet rörande om de i resursfördelningen avsatta medlen på 
0,5 mnkr för vidareförmedling verkligen ska fördelas till det medsökande lärosätet 
eller inte. Om lärosätet inte längre ska delta kommer de avsatta medlen att fördelas 
till forskningsområdet på Lunds universitet med avräkning för de tre procent som 
lyfts av för övergripande satsningar. 


Satsning på nya Special Area Studies Courses (SAS-kurser) 
SAS-kurser vänder sig framför allt till inresande studenter och är en av 
förutsättningarna för universitetets framgångsrika internationaliseringsarbete. 
Kurserna är mycket populära och i resursfördelningsbeslutet för 2017 (liksom för 
2015 och 2016) är 1,5 mnkr avsatta för en satsning på nya SAS-kurser. 
Fördelningen mellan fakulteterna/motsvarande ska 2017 vara densamma som 
gällde för 2016 eftersom det inte har skett någon förändring i utbudet av kurserna. 


I resursfördelningen för 2017 har tilldelningen av medel felaktigt gjorts till 
Ekonomihögskolan med 137,5 tkr för en kurs och till naturvetenskapliga fakulteten 
med 275 tkr för två kurser, i själva verket är förhållandet det motsatta. 
Ekonomihögskolan ska ha ersättning med 275 tkr för två kurser och 
naturvetenskapliga fakulteten med 137,5 tkr för en kurs.  
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Mindre rättelser 
I varje resursfördelningsbeslut ingår fördelning av stora och små belopp baserat på 
olika former av tillgänglig information. En del av denna information, till exempel 
de exakta beloppen till de strategiska forskningsområdena, blir inte definitiv förrän 
universitetet erhåller verksamhetsårets regleringsbrev. Olika interna fördelningar 
som görs baseras på beräkningar som senare kan behöva justeras på grund av 
uppenbara felräkningar, felfördelningar eller följdfel. I sådana fall blir den interna 
processen för rättningar betydligt snabbare och enklare om rektor har delegation 
att besluta om dessa förändringar.  
 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


- att rektor erhåller delegation att justera medel som i resursfördelningen för 
2017 är avsatta till de strategiska forskningsområdena utifrån aktuella 
avtal samt genomföra följdändringar  


- att medel för satsningar på nya SAS-kurser i resursfördelningen för 2017 
omfördelas så att Ekonomihögskolan får medel för ytterligare en kurs 
(137,5 tkr) och naturvetenskapliga fakulteten får indraget medel för en 
kurs (137,5 tkr) inklusive påverkan på gemensam finansiering 


- att rektor erhåller delegation att besluta om sådana rättningar i 
resursfördelningen för 2017 som beror på uppenbara felräkningar, 
felfördelningar eller följdfel samt justeringar och följdändringar då belopp 
i regleringsbrevet avviker från resursfördelningens belopp 


 
 





		Justering av resursfördelningen för 2017






 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 24, 046-222 00 00, 070-290 67 83 
E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se


Univers i te tss tyre lsen  


Årsplan för universitetsstyrelsen 2017 


Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp på dagordningen: 


Öppnande av sammanträdet 
Fastställande av dagordning 
Utseende av justeringsperson 
Protokoll från föregående sammanträde 
Rektors information 
Rapport från LUS 
Rapport från revisionsutskottet 
Förteckning av rektorsammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser 
Förteckning över nyutnämnda professorer 
Övriga frågor 


Revisionsutskottet har möte inför varje styrelsesammanträde och riskutskottet har 
möte inför styrelsens sammanträde i april, juni och oktober. 


Sammanträde Ärende 


15 februari Rapport från uppföljning av att avtal tecknas av behörig 
firmatecknare 
Information om ekonomiskt utfall per 31 december  
Fastställande av årsredovisning till regeringen inkl bedömning 
av intern styrning och kontroll 
Beslut om totalbudget samt flerårsprognos  
Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen 
Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport 
Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor 
Rekrytering av prorektor 
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21 april 


 
Information om kvartalsutfall per 31 mars 
Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten  
Rapport från arbetet med jämställdhetsintegrering 
Rapport från Science Village Scandinavia 
Redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll 
Rekrytering av prorektor 
Presentation av budgetdialoger med fakulteterna 
Analys av utbildning på grund- och avancerad samt forskarnivå 
– tema 2017 är jämställdhet 
 


 
15-16 juni 
(internat 
lunch-lunch) 


 
Presentation och analys av kvalitetsdialoger med fakulteterna  
Information och diskussion inför kommande beslut om 
verksamhetsplan och resursfördelning 
Delegation av beslut rörande delårsbokslut 
Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för 
Lunds universitets anknutna stiftelser 
Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget 
Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna 
stiftelser och ändamålsbundna donationer  
Rekrytering av prorektor 
Presentation av plan för uppföljning av den strategiska planen 
Utseende av revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid 
Lunds universitet, Gerdahallen 
 


 
20 september 


 
Presentation av budgetpropositionen  
Information om utfall i antagningen 
Rapport från MAX IV  
Rapport från Science Village Scandinavia 
Anmälan av delårsrapport 
Beslut med anledning av internrevisionens halvårsrapport 
Sammanträden kommande år  
 


 
27 oktober 


 
Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten  
Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 
innevarande år 
Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2018 och 
planeringsförutsättningar för 2019 - 2021 
Rapport om omvärldsanalys  
Fastställande av styrelsens årsplan kommande år 
 


 
14 december 


 
Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 
Beslut om övergripande risker samt bedömning av intern 
styrning och kontroll 
Beslut om revisionsplan kommande år 
Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna 
stiftelser och ändamålsbundna donationer 
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Sammanfattning 
Regeringen uppdrar åt universitet och högskolor att lämna budgetunderlag till regeringen enligt ett 
särskilt direktiv. Det ska lämnas till utbildningsdepartementet senast den 22 februari 2017.


Lunds universitet har ett utbildningsutbud som är väl balanserat mellan olika utbildningsformer, 
utbildningar och nivåer. Prioriteringar och bedömningar av universitetets utbildningsutbud grundar 
sig på studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov, universitetets forskningskompetenser 
samt olika former av strategiska överväganden. Utvecklingen inom grundutbildningen går mot allt 
fler programutbildningar, ett minskande antal fristående kurser och färre distansutbildningar.  


Lunds universitet har under flera tidigare år haft en stark ekonomiskt tillväxt inom forskningen, 
medan den ekonomiska utvecklingen för grundutbildningen varit desto blygsammare. 
Universitetets flerårsprognos för 2018 -2020 grundar sig på institutionernas och fakulteternas 
prognoser och de flesta fakulteter bedömer att de står inför en oförändrad eller sjunkande 
verksamhetsnivå.  


Lunds universitet är en viktig samhällsaktör med en i många stycken framgångsrik verksamhet. 
Universitetet står dock inför många och påtagliga strategiska utmaningar. Grundläggande problem, 
som universitetet inte har förutsättningar att lösa på egen hand, är inte minst den otillräckliga 
finansieringen av grundutbildningen och det ökade beroendet av externa forskningsbidrag. Lunds 
universitet lyfter särskilt fram följande:   


- Ett tydligt och allt mer akut behov av ökad ersättning till grundutbildningen
samt behovet av fler platser.


- Ett fortsatt ökat behov av autonomi.
- Krav på att den tillfälliga kvalitetsförstärkningen blir en permanent


förstärkning. Inspel inför nytt resursfördelningsbeslut - sammanhållet
anslag för utbildning och forskning, anpassad ersättning för
grundutbildningen samt ökade basanslag till forskningen.


- Behovet av stöd till forskningsinfrastruktur, långsiktig basfinansiering av
MAX IV, ersättning för ökade driftskostnader samt en samlad riskhantering
och nationella strategier för MAX IV och ESS.


- Kravet på ökat ekonomiskt stöd till pliktexemplarshanteringen och
omhändertagandet av arkeologiska fynd.


- Behovet av en särskild satsning på basår.
- Nödvändigheten av förändringar av uppdrag och villkor för Akademiska
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Förutsättningar och bakgrund 
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde ska lämna 
budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla en redovisning av lärosätets 
planering av utbildningsutbudet, bl.a. när det gäller vilka bedömningar, prioriteringar och 
behovsanalyser som ligger till grund för besluten om utbildningsutbudet. Budgetunderlaget ska 
även innehålla en bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling och eventuella strategiska 
utmaningar i verksamheten under perioden. Redovisningen ska göras i tabeller enligt särskilda 
mallar. 
 
Lunds universitet lämnar i följande ett budgetunderlag i enlighet med regeringens direktiv. 
Budgetunderlaget bygger på universitetets ekonomiska utfall för 2016, universitetets totalbudget 
för 2017 och prognostiserad ekonomisk utveckling för åren 2018-2020. Intäkter och kostnader för 
2016 är beräknade i det årets prisnivå, övriga år därefter är beräknade i prisnivån för 2017. I texten 
presenteras först utbildningsutbudet, därefter lärosätets strategiska utmaningar följt av lärosätets 
ekonomiska utveckling. Texten är centrerad kring lärosätets utmaningar, medan tabellerna är 
fokuserade på lärosätets ekonomi.  


Utbildningsutbudet 
Lunds universitet bedriver utbildning inom ekonomi, humaniora, teologi, juridik, konst, teknik, 
medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Vid universitetet finns över 2 000 fristående 
kurser, mer än 75 utbildningsprogram på grundnivå och ca 200 program på avancerad nivå. 
Ämnesbredden är stor och omfattar 270 olika huvudområden. Ungefär hälften av studenterna läser 
program inom grundnivån och knappt en fjärdedel läser program på avancerad nivå. Övriga läser 
olika typer av fristående kurser. Av universitetets studenter är 54 procent kvinnor. 
Forskarutbildningen har legat relativt stabilt på ca 1 800 heltidsekvivalenter, men en viss nedgång 
skedde både under 2015 och 2016. En närmare beskrivning går att hitta i universitetets 
årsredovisning.  
 
Utvecklingen inom grundutbildningen ser olika ut vid fakulteterna, men generellt sett går 
utbildningstrenden mot fler programutbildningar, ett minskande antal fristående kurser och färre 
distansutbildningar. Detta har varit en tydlig trend under de senaste åren. Andelen 
distansutbildningar är under 5 procent. Generellt sett är fristående kurser och distansutbildningar 
lättast att lägga ned med när effektiviseringskravet och den ständiga urholkningen inte längre ger 
utrymme för ett brett utbildningsutbud riktat till olika grupper.  
 
Söktrycket till utbildningarna vid Lunds universitet är fortsatt mycket högt.  En viss minskning har 
dock skett under 2015 och 2016 till både kurser och program. Det speglar en nationell minskning 
beroende på mindre ungdomskullar. Det är fortsatt ett mycket högt söktryck till de redan populära 
programmen, som läkar-, jurist, ekonomi- och psykologiutbildningarna. Även söktrycket till 
ämneslärarutbildningen har ökat. En mer utförlig beskrivning av utbildningarna, söktrycket och 
studentpopulationen finns i lärosätets årsredovisning.  
 
Prioriteringar och förändringar av utbildningsutbudet grundar sig på studenternas efterfrågan, 
arbetsmarknadens behov, universitetets forskningskompetenser samt övergripande strategiska 
överväganden. Det sker ett ständigt utvecklingsarbete som ibland resulterar i omprioriteringar där 
vissa utbildningar läggs ner eller stöps om och nya ämnen och program skapas. 
Utbildningsplaneringen sköts i huvudsak av varje enskild fakultet. Fakulteternas samlade 
bedömning är att, utifrån rådande förutsättningar, är utbildningsutbudet generellt sett väl avvägt i 
förhållande till söktryck och arbetsmarknadens behov.  
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Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden utgör ett universitetsgemensamt organ där 
utbildningsstrategiska frågor behandlas, som hur universitetet bygger upp bästa möjliga 
utbildningsutbud i en ständigt föränderlig omgivning med skiftande politiska krav, 
arbetsmarknadens olika behov, demografiska svängningar och konjunkturer som får söktrycket att 
gå upp och ner. Det finns inga enkla eller givna svar, utan hur dessa frågor hanteras och blir lösta 
ser olika ut vid fakulteter och ämnesområden. Universitetets utgångspunkt är att det krävs 
långsiktighet och uthålliga åtaganden som i huvudsak bör löpa över många år för de utbildningar 
som erbjuds till studenterna.  
 
Internationalisering är en central strategi för Lunds universitet, som arbetar brett med frågan. I 
fråga om mobilitet är Lunds universitet ett av de mest internationella lärosätena i Sverige. Av 
universitetets alla studenter är drygt 15 procent från annat land och på avancerad nivå är över 
hälften det. Inom forskarutbildningen är över 40 procent födda i ett annat land. Universitetet 
bibehåller sin position som mottagare av flest avgiftsstudenter. Att människor oavsett bakgrund 
kan mötas och utbildas tillsammans bidrar till ökad kvalitet i utbildningarna, men också till att hela 
världen blir studenternas möjliga arbetsfält. Lunds universitet avser att målmedvetet fortsätta på 
den inslagna vägen och ytterligare stärka sin position som en attraktiv internationell 
utbildningsanordnare. I utbildningen på alla nivåer, liksom inom forskningen, bedrivs arbete på 
olika sätt med internationaliseringsperspektiv och erfarenhetsutbyte. Universitetet vill dock betona 
att ett framåtsyftande och framgångsrikt internationaliseringsarbete är mycket resurskrävande.  
 
Vid universitetet bedrivs ett systematiskt arbete för att upprätthålla goda kontakter mellan 
utbildningsanordnarna och aktuella arbetsgivare. De stora utbildningsprogrammen har en nära och 
levande koppling till aktuella avnämare genom bl.a. verksamhetsförlagd utbildning. Universitetet 
genomförde under 2016 en gemensam alumnstudie som visar att våra studenter är eftertraktade på 
arbetsmarknaden – både i Sverige och utomlands. Bland de tidigare studenterna hade nästan 
samtliga etablerat sig på arbetsmarknaden några år efter examen och det stora flertalet redan inom 
ett halvår efter avslutade studier. En stor majoritet, och inom vissa utbildningsområden nästan 
samtliga, hade fått kvalificerade arbeten och en hög andel arbete inom sitt utbildningsområde. 
 
Liksom regeringen konstaterar Lunds universitet att vissa utbildningar behöver växa ytterligare för 
att möta arbetsmarknadens och samhällets behov. Två konkreta exempel är lärarutbildningarna och 
vårdutbildningarna. Universitetet har sedan 2011 byggt upp en helt ny ämneslärarutbildning och 
vårdutbildningarna har fått ökade anslag. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till att 
ytterligare ”växla upp” dessa utbildningar. En utmaning, som lärosätet inte kan möta på egen hand, 
är tillgången på praktikplatser och möjligheten att bedriva verksamhetsförlagda 
utbildningsmoment.  
 
Universitetet hade tidigare en betydande lärarutbildning i form av ämnesteoretiska delar som 
inräknades i utbildningen på Lärarhögskolan i Malmö, både innan det blev en del av Lunds 
universitet och efter.  Men i och med bildandet av Malmö högskola utfasades successivt lundadelen 
av utbildningen. 2011 startade universitetet en ny ämneslärarutbildning i samarbete med 
Högskolan Kristianstad. Under 2015 och 2016 har en översyn av organisation och ekonomiska 
förutsättningar för det fortsatta arbetet gjorts. De förväntade synergieffekterna med den 
gemensamma lärarutbildningen hade uteblivit eftersom gällande regler förhindrade en djupare 
samverkan. Universitetet har därför beslutat att fortsätta bedriva lärarutbildningen i egen regi, men 
i samarbete med de berörda lärosätena i regionen. 
 
Breddad rekrytering och breddat deltagande är en viktig utmaning för universitetet. Arbetet med 
dessa frågor har som mål att motverka social och ekonomisk snedrekrytering och locka 
underrepresenterade grupper att söka till universitetet. Breddad rekrytering måste även handla om 
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hur universitetet kan stödja alla antagna studenter, oavsett vilken bakgrund och vilka 
förutsättningar de har, under hela studietiden. Integrering av nyanlända är en fråga som hamnat 
speciellt i fokus det senaste året. Här handlar det bl.a. om att utveckla användandet av reell 
kompetens och om att bygga upp kompletterande utbildningar. Det handlar också om att bli än 
bättre på att samverka med andra myndigheter och aktörer som Arbetsförmedlingen, regionen och 
kommunerna. 


Strategiska utmaningar 
För att Lunds universitet ska kunna uppfylla sina åtaganden och målsättningar krävs inte bara att 
lärosätet självt i ökad utsträckning samordnar sin verksamhet, rationaliserar och prioriterar. Det 
krävs även ändringar av vissa förutsättningar och villkor som inte universitetet råder över. De två 
största hoten för universitetet är urholkningen av anslaget till grundutbildningen och ett ökat 
beroende av extern finansiering till forskningen. I den kommande utredningen av 
resurstilldelningssystemet behöver därför urholkningsproblemet inom grundutbildningen såväl 
som bristen på basanslag till forskningen behandlas på ett genomgripande sätt och lösas på ett 
långsiktigt betryggande vis.  
 
För Lunds universitet har olika former av samverkan med externa parter och organisationer alltid 
varit en självklar och naturlig del av verksamheten. Samverkanstanken går som en röd tråd i allt 
från gamla verksamheter som Botaniska trädgården och Historiska museet till uppbyggandet av 
Ideon och Science Village Scandinavia. Lunds universitets samverkan spänner över ett mycket 
brett fält och inkluderar allt från samarbete med sjukvården, sociala myndigheter, skolor och 
konstinrättningar till stöd till framtagandet av patent, uppstartsföretag och 
entreprenörsutbildningar. Universitetet välkomnar till många delar regeringens tydliggjorda 
målsättning i forskningspropositionen för ökad samverkan. Lunds universitet vill dock understryka 
att samverkan måste ses som en bred uppgift som består av många olika delar. Att endast premiera 
och lyfta fram vissa delar av samverkan riskerar att skada andra viktiga och betydelsefulla delar av 
universitetets samverkansarbete.  
 
En stor och växande utmaning för samhället i stort och för universitet och högskolor i synnerhet är 
den tilltagande s.k. faktaresistensen. Förutsättningarna för hur kunskaps- och 
informationsförmedling går till har på kort tid förändrats radikalt, inte minst genom det digitala 
informationsflödet. I detta allt snabbare flöde blir det svårare att avgöra vad som är sant och 
forskningsbaserat och vad som är allmänt tyckande eller t.o.m. medvetna lögner.  Samtidigt växer 
de populistiska rösterna sig starkare och vinner politiskt inflytande. De populistiska rösterna 
utnyttjar väl de nya informationskanalerna. Kombinationen av det nya medielandskapet och 
populismens frammarsch innebär ny utmaningar för de klassiska kunskapsbärande institutionerna. 
Ju mer komplex vår värld blir, och när kunskap och expertis ifrågasätts eller negligeras, blir 
universitetens roll allt mer central och viktig. Regeringen och lärosätena måste tillsammans möta 
denna utmaning. 
 
Ökad ersättning till utbildningen och fler platser 
Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och 
allt mer komplexa. Samtidigt har ersättningarna per helårsstudent inte ens följt med i den allmänna 
kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen till 
högskoleutbildningen. Det är i det långa loppet omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av 
att hålla uppe samma utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en 
ökad konkurrens på en global utbildningsmarknad. Lunds universitet vill med kraft understryka 
behovet av att regeringen genomför en påtaglig upprustning av per capitaersättningen till all högre 
utbildning.  
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Det nya kvalitetssäkringssystemet innebär att ett större ansvar hamnar hos lärosätena. Detta är i 
grunden bra, men kommer att bli kostnadsdrivande och därmed ytterligare spä på en redan 
ansträngd situation. Att förflytta det kvalitetssäkringssystem som tidigare sköttes av UKÄ till 
lärosätena måste åtföljas av en motsvarande resursförstärkning. Ska allt göras inom samma 
krympande budgetramar innebär det i praktiken mindre kontakttid mellan lärare och studenter. 
Samtidigt är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna bedriva högkvalitativ och 
forskningsanknuten utbildning just att studenterna får tillräckligt mycket tid med sina lärare, och 
inom vissa utbildningsområden är kontakttiden oacceptabelt låg redan nu. 
 
Det har blivit allt mer utmanande och resurskrävande att kunna erbjuda adekvat hjälp till alla 
studenter för att de ska kunna genomföra och slutföra sina utbildningar. Kopplat till detta är de allt 
större problemen med att kunna överbrygga och fylla igen de kunskapsglapp som finns hos många 
nya studenter med en bristfällig kunskapsunderbyggnad från grundskolan och gymnasiet. Därtill 
ökar behovet av att kunna hjälpa och utbilda en ökad andel personer med olika typer av utländska 
utbildningar.  
 
En viktig åtgärd för att bromsa urholkningen av utbildningsanslagen är att nya principer kopplade 
till den årliga pris- och löneuppräkningen börjar gälla för universitet och högskolor. Det s.k. 
produktivitetskravet, som innebär att alla lärosäten ska bli effektivare varje år genom en 
produktivitetsökning, är vare sig lämpligt eller möjligt att tillämpa för den verksamhet som bedrivs 
vid ett lärosäte. För vuxenutbildningen i Sverige används det s.k. Skolindexet, som inte har detta 
avdrag. Produktivitetskravet bör därför snarast tas bort även för universiteten och högskolorna.  
 
Universitetet har, trots en viss minskning de senaste två åren, ett fortsatt mycke t  högt söktryck. 
Universitetets prognos visar ett behov av att öka takbeloppet med 140 mnkr, vilket motsvarar 
omkring 2 000 helårsstudenter. Detta ligger väl i linje med lärosätets egen strategi och leder till en 
bättre balans mellan universitetets olika delar och ger förutsättningar att än bättre kunna svara upp 
mot arbetsmarknadens behov. En ökning av antalet studenter skulle därmed inte bara innebära att 
fler människor får möjlighet att utbilda sig, utan även leda till kvalitetshöjande synergieffekter för 
universitetet och ge vårt omgivande samhälle fler utbildade personer. En höjning av takbeloppet 
med 2 000 helårsstudenter ska framför allt gå till utbildningar med ett högt söktryck, utbildningar 
som har en tydlig efterfrågan från arbetsmarknaden och som stärker universitetets internationella 
profil. 
 
Behov av fortsatt ökad autonomi 
Universitetet har under lång tid efterlyst ökad handlingsfrihet och ökad autonomi. Regeringen har 
tidigare arbetat med att på olika sätt öka autonomin för de universitet och högskolor som är statliga 
myndigheter. Skälen som regeringen tidigare anfört i olika propositioner är att ökad handlingsfrihet 
kan åstadkomma högre kvalitet i verksamheten och främja samverkan och konkurrenskraften i en 
allt mer globaliserad och föränderlig värld. Lunds universitet anser att dessa ståndpunkter är 
viktigare och mer aktuella än någonsin.  
 
Lunds universitet ser med växande oro tecken på ökad styrning av lärosätenas verksamhet. 
Handlingsfrihet och autonomi måste rimligen bygga på tillit och ett ökat förtroende mellan 
lärosätena och regeringsmakten. Lärosätena måste inte minst ges rätten och förtroendet att själva 
kunna organisera sig och avgöra hur och var verksamheten inom lärosätet bäst bedrivs för att uppnå 
bästa möjliga kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.  
 
Ökad autonomi handlar inte bara om att förbättra lärosätenas och landets ekonomi och 
konkurrenskraft. En grundläggande uppgift för universitet och högskolor är att vara självständiga 
och kritiskt granskande krafter i samhället. En viktig del i detta är att kritiskt granska 
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regeringsmakten och statsapparaten, något som kräver både mod och möjligheten att agera 
självständigt utan risk för repressalier. Ökad autonomi får därmed inte bara handla om större 
ekonomisk frihet utan också om akademisk frihet. En ökad frihetsgrad får inte heller per automatik 
leda till ökad kontroll. Det riskerar inte bara att krocka med tanken om ökad tillit utan också leda 
till ökad administration.  
 
Permanent kvalitetsförstärkning 
I budgetpropositionen för 2015 presenterades en förstärkning av HSTJ-prislappen samt av 
prislapparna för lärarutbildning och verksamhetsförlagd utbildning. Det är den senaste i raden av 
förstärkningar som tillkommit som resultat av olika utredningar som påpekat den otillräckliga 
ersättningen till dessa områden. Denna förstärkning är således absolut nödvändig. Men ökningen 
till HSTJ-området är fortfarande för låg för att kunna ge någon reell och positiv kvalitetspåverkan 
eftersom den inte ens täcker upp för urholkningseffekten. Lunds universitet vänder sig med kraft 
mot att dessa medel riskerar att upphöra efter 2018. Satsningar som åsyftar att öka kvalitet i 
utbildning kräver långsiktighet. Att tidsbegränsa satsningen är direkt kontraproduktivt. Regeringen 
bör därmed snarast permanenta satsningen inför översynen av resurstilldelningssystemet.   
 
Nytt resurstilldelningssystem 
Universitetet välkomnar regeringens kommande utredning om resurstilldelningssystemet. Det 
nuvarande systemet har funnit i snart 25 år och har på flera punkter sedan länge passerat sitt bäst-
före-datum. Absolut grundläggande för ett nytt resurstilldelningssystem är att det stödjer 
kvalitetsutvecklingen i verksamheten. Lärosätenas behov av självbestämmande och långsiktighet 
bör vara fundamentala utgångspunkter.  Utredningen bör även utgå från att lärosätenas uppdrag att 
bedriva utbildning, forskning och samverka är nära och intimt sammankopplade med varandra.  
 
I rådande resurstilldelningssystem följer inte ersättningen för grundutbildningen med i den 
allmänna kostnadsutvecklingen, vilket även lyftes fram i det tidigare stycket om 
utbildningsutbudet. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen samtidigt som kraven 
och förväntningarna från både regering och det omgivande samhället ökat. Detta systemfel bör 
vara en central frågeställning för utredningen. Ersättningsnivåerna skiljer sig mycket åt mellan 
olika ämnen utan att skälen för det är uppenbara och utbildningar på avancerad nivå är ofta dyrare 
än på grundläggande nivå. Samtidigt måste liknande kvalitetskrav kunna ställas på all utbildning. 
Hur en hög kvalitet ska kunna uppnås inom alla typer av utbildningar bör självklart vara ett 
grundläggande uppdrag för utredningen.  
 
Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen och de externa 
bidragen förskjutits. Den externa finansieringen har ökat, vilket i sig är glädjande, men det har skett 
i en betydligt snabbare takt än förstärkningen av basanslagen. Andelen externfinansiering har nått 
sådan proportion att det skadar universitetets möjligheter att göra egna strategiska val, kunna ta ett 
långsiktigt och mer strategiskt arbetsgivaransvar, skapa attraktiva karriärvägar för yngre forskare 
samt bedriva grundforskning. Samhället riskerar därmed att förlora den långsiktiga 
nyfikenhetsdrivna grundforskningen och därmed den forskningsbredd som ofta står för oväntade 
och långsiktigt betydelsefulla resultat. Företagens kvartalsekonomi och ökade konkurrenssituation 
leder samtidigt till att lärosätenas långsiktiga forskningshorisont och grundforskning är viktigare 
än någonsin.  
 
Sverige tappar nu i konkurrenskraft i förhållande till flera andra länder inom forskningen, vilket 
bl.a. framgår av regeringens senaste budgetproposition. Regeringen bör därmed i det nya 
resurstilldelningssystemet påtagligt öka basfinansieringen till universiteten. Regeringen behöver 
även skapa bättre förutsättningar för långsiktighet i forskningen. Den ökade fragmentiseringen i 
forskningsfinansieringen och forskningsstyrningen behöver motverkas. Detta blir inte minst viktigt 
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när Vinnova, Formas, Forte och RISE fått ökade anslag och nya uppdrag genom 
forskningspropositionen. 
 
I rådande system fördelas statliga medel till forskning och utbildning i separata anslag. De 
vattentäta skotten mellan anslagen motsvarar inte hur verksamheten bedrivs i praktiken. Detta 
försvårar inte minst arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och utbildningen 
samt uppgiften att samverka. Universitetet önskar att denna uppdelning mellan anslagen till 
utbildning och forskning förändras. Lärosätena bör därmed i ett nytt resurstilldelningssystem i ökad 
utsträckning stå fria att nyttja statsanslagen utan dagens strikta uppdelning mellan utbildning och 
forskning. 
 
Forskningsinfrastruktur och långsiktigt åtagande för MAX IV och ESS 
Långsiktig och hållbar finansiering av forskningsinfrastruktur är av stor vikt såväl för enskilda 
lärosäten som för Sverige som forskningsnation. Lärosätenas stora och växande medfinansiering 
av central forskningsinfrastruktur är bekymmersam då universitetens möjlighet att prioritera 
forskningsinfrastruktur blir allt svårare i takt med ökade krav på samfinansiering.  Gemensamma 
finansieringsmodeller och delat ansvar för tyngre forskningsinfrastruktur mellan lärosäten, råd, 
externa finansiärer och regering är nödvändigt för att skapa förutsättningar för att landets lärosäten 
ska kunna bygga upp anläggningar såväl som delta i internationella samarbeten på toppnivå. Lunds 
universitet anser att regeringen har ett ansvar för att tillse att forskningsinfrastruktur av nationellt 
värde finansieras och utvecklas av flera parter.  
 
Sveriges forskningslandskap kommer att förändras på ett dramatiskt sätt som en följd av de stora 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Aldrig tidigare har Sveriges regering gjort så 
ambitiösa och framåtriktade satsningar på forskning. MAX IV invigdes under 2016 och ESS är 
under konstruktion. Under kommande decennium är Lund huvudscenen för framväxten av ett 
internationellt ledande forskningskluster, som utvecklas i samspel med europeiska, nordiska och 
nationella forskningsparter. Dessa anläggningar kommer att stärka Sveriges attraktionskraft och 
internationella profil väsentligt, men är samtidigt en enorm ekonomisk utmaning. 
 
Lunds universitet vill understryka behovet av långsiktiga planeringsförutsättningar för MAX IV. 
Regeringens forskningsproposition innehöll beklagligt nog inga nya satsningar och åtaganden för 
MAX IV. Det är mycket viktigt att regeringen och Vetenskapsrådet framöver kan bidra med medel 
för de ökade driftskostnaderna och därmed tillförsäkra att den planerade verksamheten kan utföras 
och utvecklas. Lunds universitet bär ett stort ekonomiskt ansvar för denna anläggning, men 
universitetet bär även en stor del av risken, trots att det är en nationell anläggning. Om oförutsedda 
kostnadsökningar sker drabbar detta universitetets samlade ekonomi. Universitetet menar därför 
att det bör tas fram en nationell plan för hur ekonomiska risker ska hanteras och fördelas. 
 
För att uppnå full utdelning och för att säkerställa att Sveriges roll vid dessa anläggningar optimeras 
bör även nationella strategier utarbetas. Genom att både MAX IV och ESS har en inriktning mot 
för Sverige delvis nya vetenskapliga områden bör resurser avsättas för att utveckla nya 
forskningsinriktningar vid svenska lärosäten. Detta kräver även nära samspel och samordning 
mellan flera forskningsfinansiärer. Mellan och omkring dessa två forskningsanläggningar byggs 
nu ett helt nytt område upp - Science Village Scandinavia. Detta område ska bli ett 
kompetenskluster med global attraktionskraft där universitet, forskare och företag kan mötas för 
att tillsammans formulera och lösa problem. För att det ska kunna förverkligas behövs ett brett 
politisk engagemang, där de nya forskningsanläggningarna och uppbyggandet av området kring 
dem ses som en viktig del av den svenska forsknings-, innovations- och näringspolitiken.  
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Pliktexemplar och arkeologiska fynd 
Lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) stadgar att tryckt material i viss upplaga som 
ges ut för spridning i Sverige ska bevaras för framtiden, dels på Kungliga biblioteket, dels vid 
Lunds universitet, som har ett av landets största universitets- och forskningsbibliotek. Materialet i 
Lund definieras som nationella reservexemplar och i tillägg till bevarandeuppdraget, som 
universitetsbiblioteket i Lund delar med Kungliga Biblioteket, ska Lunds universitet svara för 
fjärrlånehantering till låntagare i Sverige och utomlands och för lokal utlåning. Det innebär en 
betydande arbetsinsats. Pliktexemplarhanteringen som helhet är kraftigt underfinansierad i 
förhållande till de faktiska kostnaderna. Detta innebär i sin tur att uppdraget som bevarare av 
reservexemplaren tar resurser från annan verksamhet vid universitetet, resurser som, vilket 
påpekats ovan, kontinuerligt urholkas. Lunds universitet har därför tidigare anhållit att regeringen 
ska ge ett särskilt riktat anslag till universitetet på 22 mnkr per år för detta uppdrag. Summans 
storlek kan inte negligeras och universitetet vill återigen tydligt markera att det inte är rimligt att 
underfinansieringen får fortsätta på bekostnad av övrig verksamhet. 
 
Sedan 1930-talet har det nationella ansvaret för omhändertagande och förvaltning av arkeologiska 
fynd i Sverige delats mellan Statens historiska museer i Stockholm och Historiska museet vid 
Lunds universitet. Statens historiska museer i Stockholm är en egen myndighet som sorterar under 
Kulturdepartementet medan Historiska museet vid Lunds universitet endast får ett mindre anslag 
till verksamheten. Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet har tidigare bollat 
finansieringsfrågan mellan sig. Genom åren har det varit mycket svårt att få gehör för behovet av 
en ordentlig översyn av dessa förhållanden och av ett samarbete mellan departementen för att 
verksamheten ska få en rimlig ram kopplad till det speciella uppdrag museet har. Skillnaden i 
förutsättningar för de båda museerna är påtagliga och saknar saklig grund. Uppdraget att 
omhänderta arkeologiska fynd vid Lunds universitet är alltså kraftigt underfinansierat. Detta 
innebär att arkeologiska fynd av stort kulturellt, historiskt och nationellt värde redan nu skadas och 
att de framöver riskerar att helt förstöras. Lunds universitet har därför tidigare anhållit att 
regeringens ersättning för detta uppdrag höjs till sammanlagt 9,6 mnkr per år från och med 2016.  
 
Universitetet återupprepar återigen att regeringen måste hantera bägge dessa frågor snarast! 
 
Basår 
Basåret fyller en viktig samhällsfunktion för att stärka rekryteringsbasen till vissa utbildningar 
inom teknik, naturvetenskap och medicin samt minska den sociala snedrekryteringen. Dessa basår 
är ett sätt att ge individer möjlighet att korrigera för tidigare val. Vid universitetet finns ett tekniskt 
basår som har ett högt söktryck med ca 10 sökande per plats. Basåren är snarare en form av 
gymnasieutbildning och ligger därför utanför högskolans egentliga uppdrag. De lärosäten som 
bedriver dessa utbildningar har tagit ett samhällsansvar för att trygga industrins rekryteringsbehov. 
Det finns dock en stor risk att dessa basår får stryka på foten då utrymmet för att prioritera dem 
minskar, något som redan skett med det naturvetenskapliga basåret vid universitetet. Universitetet 
uppmanar därför regeringen att skydda dessa basår för att värna viktiga kompetensbehov på 
arbetsmarknaden genom att finansiera dessa utbildningar genom ett särskilt uppdrag. 
 
Akademiska Hus och hyresavtal 
Uppdraget för Akademiska Hus är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och 
högskolor. Huvudfokus är mot utbildnings- och forskningsverksamhet, men Akademiska Hus har 
av regeringen även fått ett uppdrag att äga och förvalta studentbostäder. Verksamheten ska bedrivas 
på affärsmässiga grunder. Affärsmässigheten definieras till stor del av avkastningskravet, och 
Lunds universitet menar att avkastningskravet för Akademiska Hus är alldeles för högt och bör 
sänkas, och att överskottet ska gå tillbaka till universitets- och högskolesektorn. Akademiska Hus 
bör ses som en serviceinrättning för högskolor och universitet och därmed få ett tydligare uppdrag 
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att aktivt stödja och främja sektorns lokalutveckling. Universitetet efterlyser även att den mark som 
Akademiska Hus äger kan användas mer flexibelt, genom att andra kan bygga på den och hyra ut 
till universitet. Användandet av marken måste utgå från universitetets bästa och underlätta strävan 
efter ett sammanhållet campus och effektivt utnyttjade ytor 
 
Mot bakgrund av den långsiktiga verksamhet som lärosätena bedriver menar Lunds universitet att 
det bör finnas en generell möjlighet för statliga universitet och högskolor att teckna hyresavtal som 
är längre än tio år. Det bör vara lärosätets eget ansvar att avgöra lämplig avtalslängd och bedöma 
hur en välavvägd hyresportfölj bör se ut för det aktuella lärosätet.  
 


Ekonomisk utveckling 
Lunds universitet har haft en stark ekonomiskt tillväxt de senaste åren, som framför allt beror på 
satsningar som gjordes utifrån de två tidigare forsknings- och innovationspropositionerna som 
presenterades 2008 och 2012. Hur mycket universitetet får genom den nya forskningspropositionen 
är tyvärr inte känt. En uppbromsning av den tidigare tillväxten går att skönja. 
 
Den ekonomiska utvecklingen har inneburit att ett myndighetskapital har byggts upp framför allt 
hos de fakulteter som har en stor andel externfinansiering. Den ökade ekonomiska osäkerheten för 
forskare och forskningsgrupper leder till uppbyggande av ett mindre kapital. Ett visst mått av 
myndighetskapital är en förutsättning för att klara av att ta ett mer långsiktigt ansvar för 
forskningen och dess utveckling när externfinansieringen utgör huvuddelen av lärosätets 
forskningsmedel. Myndighetskapitalet är ofta låst i olika former av långsiktiga åtaganden, inte 
sällan kopplade till olika former av samfinansiering. Målet är samtidigt att det statliga anslaget 
används så effektivt som möjligt. 
 
När den ekonomiska tillväxten har varit stark har också de oförbrukade bidragen ökat eftersom 
verksamhetsnivån inte kan öka i samma takt som inflödet av externa bidragsmedel, framför allt 
med hänsyn till de regler som finns om rekrytering och anställning. Ett tydligt tecken på att 
bidragen används, men inte alltid under året då de mottogs, är att universitetets forskare och 
forskargrupper inte i ökad utsträckning har behövt betala tillbaka bidrag till finansiärer. De 
senaste åren har ökningen av oförbrukade bidrag huvudsakligen skett inom MAX IV. Det är helt 
enligt plan och bidragen kommer att tas i anspråk under de närmaste åren. 
 
Det nationella ränteläget har medfört att universitetets medel, som idag finns på ett räntekonto hos 
Riksgälden, genererar en negativ ränta. Universitetet betalar alltså för sin överlikviditet.  
 
Universitetets totalbudget för 2017 visar ett överskott på 4 mnkr. Flera fakulteter signalerar att 
verksamheten inte längre kommer att expandera och att bidragsinkomsterna förväntas plana ut eller 
minska.  
 
I de bifogade tabellerna redogör universitetet för budget, intäkter, kostnader, investeringar, 
lokalförsörjning och avgifter de kommande tre åren. En närmare presentation av universitetets 
ekonomi finns i lärosätets årsredovisning. 
 
Verksamhetsinvesteringar 
Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. 
 
Universitetets planerade verksamhetsinvesteringar redovisas i tabell 5. Den enskilt största 
förändringen av universitetets anläggningstillgångar sker inom MAX IV i form av strålrör och 
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lokalanpassningar. Denna investering är till största delen finansierad av externa bidrag från bl.a. 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, KAW-stiftelsen och Region Skåne. 
 
Låneram och räntor 
Lunds universitets förväntade behov av låneram redovisas i tabell 4.  
 
Universitetet kommer inte att ha behov av räntekontokredit under perioden. 
 
Låneramens utveckling för 2017-2020 bedöms vara: 
2017: 724 mnkr 
2018: 725 mnkr 
2019: 750 mnkr 
2020: 750 mnkr 
 
Lokalförsörjning 
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 6 Lokalförsörjning. Tabellen innehåller 
beslutade förändringar under 2017-2020. 
 
Avgiftsbelagd verksamhet  
Omfattningen av den avgiftsbelagda verksamheten kommer att vara i stort sett oförändrad under 
perioden.  







Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet
vid universitet och högskolor


Tabell 1  Total budget


Total budget 2016 2017 2018 2019 2020
(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter


Anslag1 4 399 760 4 511 000 4 533 000 4 519 000 4 507 000
Avgifter 731 971 735 000 735 000 738 000 738 000
Bidrag 2 964 421 3 039 000 3 050 000 3 101 000 3 174 000
Finansiella intäkter 20 153 7 000 7 000 8 000 11 000


Summa intäkter 8 116 305 8 292 000 8 325 000 8 366 000 8 430 000


Verksamhetens kostnader


Personal 4 944 620 4 985 000 5 001 000 5 015 000 5 031 000
Lokaler 1 004 211 986 000 985 000 997 000 1 009 000
Drift/Övrigt 1 568 240 1 839 000 1 824 000 1 869 000 1 887 000
Avskrivningar 447 016 464 000 492 000 492 000 493 000
Finansiella kostnader 28 539 14 000 16 000 12 000 4 000


Summa kostnader 7 992 626 8 288 000 8 318 000 8 385 000 8 424 000


Verksamhetsutfall 123 679 4 000 7 000 -19 000 6 000
Transfereringar 267 808 237 000 236 000 236 000 239 000


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 123 679 4 000 7 000 -19 000 6 000


Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring) 2 1 456 507 1 460 507 1 467 507 1 448 507 1 454 507
Utgående oförbrukade bidrag 3 626 497 3 500 000 3 407 000 3 133 000 2 961 000







Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå


2016 2017 2018 2019 2020
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.


Verksamhetens intäkter


Takbelopp1 1 922 512 1 982 000 2 004 000 1 990 000 1 990 000
Beräknad avräkning2 (A)
Särskilda åtaganden (B) 87 664 112 000 112 000 112 000 112 000


Anslag (A+B) 2 010 176 2 094 000 2 116 000 2 102 000 2 102 000
Avgifter 335 177 300 000 300 000 302 000 302 000
Bidrag 49 757 62 000 56 000 45 000 45 000
Finansiella intäkter 2 097 1 000 2 000 3 000 4 000


Summa intäkter3 2 397 207 2 457 000 2 474 000 2 452 000 2 453 000


Verksamhetens kostnader
Personal 1 527 574 1 537 000 1 536 000 1 530 000 1 525 000
Lokaler 423 316 415 000 415 000 422 000 424 000
Drift/Övrigt 402 948 482 000 483 000 483 000 482 000
Avskrivningar 52 385 49 000 49 000 49 000 49 000
Finansiella kostnader 460 4 000 8 000 6 000 2 000
Summa kostnader 2 406 683 2 487 000 2 491 000 2 490 000 2 482 000
Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat -9 476 -30 000 -17 000 -38 000 -29 000


1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande belopp


2016 2017 2018 2019 2020
108 241 110 782 110 782 110 782 110 782


Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag.







Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå


2016 2017 2018 2019 2020
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.


Verksamhetens intäkter


Anslag1 2 389 584 2 417 000 2 417 000 2 417 000 2 405 000
Avgifter 396 794 435 000 435 000 436 000 436 000
Bidrag 2 914 664 2 977 000 2 994 000 3 056 000 3 129 000
Finansiella intäkter 18 056 6 000 5 000 5 000 7 000


Summa intäkter 5 719 098 5 835 000 5 851 000 5 914 000 5 977 000


Verksamhetens kostnader
Personal 3 417 046 3 448 000 3 465 000 3 485 000 3 506 000
Lokaler 580 895 571 000 570 000 575 000 585 000
Drift/Övrigt 1 165 292 1 357 000 1 341 000 1 386 000 1 405 000
Avskrivningar 394 631 415 000 443 000 443 000 444 000
Finansiella kostnader 28 079 10 000 8 000 6 000 2 000


Summa kostnader 5 585 943 5 801 000 5 827 000 5 895 000 5 942 000


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 133 155 34 000 24 000 19 000 35 000


1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande belopp


2016 2017 2018 2019 2020
320 544 327 564 327 564 327 564 327 564


2) I anslagsbeloppet ingår också anslag tilldelat Sveriges Lantbruksuniversitet och som disponeras 
av Lunds universitet med följande belopp


2016 2017 2018 2019 2020
4 653 4 710 4 710 4 710 4 710


Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag.







Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4


(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret 564221 554756 565756 566 756 609756 564 756
Nyupplåning (+) 158883 161000 151000 213000 125000 226000
Amorteringar (-) -168348 -150000 -150000 -170000 -170000 -170000
UB lån i Riksgäldskontoret 554756 565756 566756 609756 564756 620756


Beslutad/föreslagen låneram 810000 724000 725000 750000 750000 800000


Ränteutgifter 14974 15000 15000 12000 4000 4000


Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde 16 anslag 2:5, 2:6 183322 165000 165000 182000 174000 174000
Övrig finansiering 







Verksamhetsinvesteringar
År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4


(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m. 5 402 13 000 6 000 5 000 5000 5000
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 470 882 485 000 449 000 400 000 386000 395000
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar 60 201 20 000 8 000 61 000 11000 11000
Summa verksamhetsinvesteringar 536 485 518000 463000 466000 402000 411000


Finansiering 
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 158 883 161 000 151 000 213 000 125000 226000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 377 602 354 650 309 650 250 650 274650 182650
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)* 2 350 2 350 2 350 2350 2350
Summa finansiering 536 485 518000 463000 466000 402000 411000


*) Lunds Universitets andel av medfinansiering av stålrör på MAXIV 
tillsammans med andra universitet totalt 16 MSEK per år under 10 år







Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt Ack. År 0 År 1 År 2 År 3 År 4-XX


(tkr) utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt 
Flexenheten utrustning 28000 28000
Flexenheten "engångshyra" 50000 50000
Inredning o utrustning Forum Medicum 100000 100000
Om- och tillbyggnad Skissernas museum 31800 31800
Nationell synkrotronljusanläggning MAX IV 903000 888000 15000
Stålrör MAX IV 1380500 485000 263000 197500 185000 170000 80000
MOVPE III-Vwith high T option 25000 25000
Nitride Epitaxy ,machine 25000 25000
NMR spektrometer 800 MHz 30000 30000
Summa utgifter för investeringar 2573300 1404800 278000 227500 263000 195000 205000


Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordn 178000 78000 100000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 2383550 1404800 275650 225150 182650 192650 102650
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag 11750 2350 2350 2350 2350 2350
Summa finansiering 2573300 1404800 278000 227500 263000 195000 205000


Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier 2573300 1404800 278000 227500 263000 195000 205000
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar 2573300 1404800 278000 227500 263000 195000 205000







Tabell 6 Lokalförsörjning


2016 2017 2018 2019 2020
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.


Area, kvm LOA exkl. Student- och 
gästforskarbostäder)


-        föregående års utgång 535 524 534 272 532 610 531 110 534 610
-        ökning under året 1 844 4 589 500 4 300
-        minskning under året -3 096 -6 251 -2 000 -800
-        vid årets utgång (A) 534 272 532 610 531 110 534 610 534 610


Förbättringsutgift på annans fastighet 233 217 202 194 180
-        nyinvesteringar 18 20 22 30 25
-        avskrivningar 39 36 37 38 39


Lokalhyra (exkl. student- och 
gästforskarbostäder) (B) 832 786 795 809 823


Genomsnittlig hyra                 (kr/kvm LOA)
1 557 1 476 1 497 1 513 1 539


Sammanställning av lokalkostnader (exkl. 
student- och gästforskarbostäder)  (C ) 985 892 920 936 952


Genomsnittlig lokalkostnad   (kr/kvm LOA)
1 844 1 675 1 732 1 751 1 781


Lärosätets totala kostnader (D)
7 993 8 288 8 318 8 385 8 424


Totala externa hyresintäkter
90 85 85 85 85


Justerade totala kostnader (D2)
7 903 8 203 8 233 8 300 8 339


Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader 12,3% 10,8% 11,1% 11,2% 11,3%
Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader 12,5% 10,9% 11,2% 11,3% 11,4%


Redovisning av lokaler (mnkr)







Tabell 7 Avgifter
(tkr)


Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
2016 382 432 393 943 -11 511
varav tjänsteexport 169 782 165 967 3 815
2017 390 000 385 000 5 000
varav tjänsteexport 170 000 168 000 2 000
2018 400 000 395 000 5 000
varav tjänsteexport 175 000 173 000 2 000


Offentligrättslig verksamhet
Intäkter till 


inkomsttitel1
Intäkter som 


får disponeras Kostnader Resultat
2016 5 096 4 668 428
2017 5 200 5 000 200
2018 5 300 5 200 100


1 Intäkter som inte får dispoenras.
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Docent  Hans Modig   


Utvärdering av universitetsstyrelsens arbete 


Bakgrund 
Vid sitt sammanträde 2016-10-28 beslöt universitetsstyrelsen att uppdra åt mig 
docent Hans Modig att utvärdera arbetet inom Lunds universitets styrelse. Rapport 
ska lämnas senast 2017-01-31 och därefter presenteras vid styrelsens sammanträde 
2017-02-15. 


Jag gjorde likartade utvärderingar 2009 och 20121 


Jag har varit föredragande i Uppsala konsistorium i enskilda ärenden 1975-93. Som 
kanslichef för den samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund var jag föredragande i 
Lunds universitetsstyrelse i enskilda ärenden 1993-2000. Som akademisekreterare 
och förvaltningschef var jag närvarande vid samtliga 
universitetsstyrelsesammanträden i Lund 2001-2007. Därefter har jag deltagit 
sporadiskt vid enskilda ärenden och genomfört ovan nämnda utvärderingar. För att 
notera förändringar och ”känna” atmosfären deltog jag som observatör vid 
styrelsens sammanträde 2016-12-09.  


Såvitt bekant har endast Umeå universitet under det senaste året gjort någon 
utvärdering av styrelsens arbete. Där skedde den i form av en enkät med svar enligt 
en 6-gradig skala. Vid Göteborgs universitet skedde en utvärdering också i 
enkätform 2012. 


Utifrån arbetsordningar och protokoll kan dock vissa jämförelser mellan 
universitetens styrelser göras. Så har här skett med Göteborgs, Stockholms och 
Uppsala universitets styrelser. 


För att ge ett längre perspektiv har jag som bilaga tillagt en kort översikt över 
universitetsstyrelsens uppgifter, arbete och sammansättning  under tidigare 
perioder.. (Bil 1) 


Förhållanden för Lunds universitets styrelse under denna mandatperiod har varit 
annorlunda i förhållande till de två tidigare. Under denna period har styrelsen haft 
tre olika ordföranden samt bytt rektor. 


1 Arbetet i Lunds universitets styrelse – erfarenheter, synpunkter och reflektioner 
(US 091218 Bilaga § 18), Arbetet i Lunds universitets styrelse – erfarenheter, 
synpunkter och reflektioner (US 120420 Bilaga § 35) 


2017-01-08 


1 RAPPORT Bilaga 18


Dnr STYR 2016/1283 
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Styrelseledamöternas erfarenheter av och synpunkter på styrelsearbetet. 
Från början av november fram till jul 2016 intervjuade jag ledamöterna i Lunds 
universitets styrelse. Därtill dem som har närvaro- och yttranderätt som 
representanter för personalorganisationerna, ordförande för LUS, prorektor, 
förvaltningschefen, planeringschefen, chefen för internrevisionen och 
universitetsstyrelsens sekreterare. Tre intervjuer har skett per telefon. De tre 
studentrepresentanterna intervjuades gemensamt. Övriga intervjuer skedde vid 
enskilda samtal omfattande från 20 minuter upp till en timme. 
 
Samtalen har följt en mall och inletts med diskussion om styrelsearbetets former 
följt av synpunkter på styrelsens uppgifter och styrelsearbetets innehåll. 
 
Formerna för styrelsens arbete.2 
Förberedelserna för ett styrelsesammanträde startar en månad före mötet då 
styrelsens sekreterare, ordförande och rektor skriver en preliminär dagordning, som 
sedan processas i två rektorssammanträden. Dessa preliminära dagordningar sänds 
även till personalorganisationerna. Parallellt löper MBL-information och MBL-
förhandlingar för de beslutsärenden som förs upp.  
 
Tjänstemännen upplever ibland arbetet under denna månad som forcerat. 
Personalorganisationerna upplever att MBL-information och förhandling före 
styrelsesammanträden fungerar väl, vilket de inte alltid gjort.  
 
Kallelse och handlingar sänds ut till ledamöterna digitalt och per post en vecka före 
sammanträdet. Samtidigt sker utskick digitalt till dekaner, kansli- och 
sektionschefer m fl. samt till samtliga studentkårer. Tre dagar före sammanträdet 
sänds kallelsen och handlingarna digitalt till de tidningsredaktioner som så önskar 
med inbjudan till pressträff efter sammanträdets slut. 
 
Flertalet ledamöter tycker att det räcker att få kallelse och handlingar en vecka före 
sammanträdet. Några anser att en vecka kan vara kort för ett omfattande ärende, 
varför det vore önskvärt med någon förvarning om sådana tidigare. 
 
Det finns inte tillräckligt stöd för att sända ut kallelse och handlingar antingen per 
post eller digitalt. Majoriteten anser att det är bäst med både och. 
 
Personalorganisationerna har genom MBL före sammanträdena god insyn i vad 
som ska komma.  
  
Sedan åtskilliga år tillbaka har rektor och studentledamöterna en gemensam 
genomgång av styrelseärendena veckan före sammanträdet.  
 
Lärarledamöterna i styrelsen har en gemensam genomgång. Numera sker denna 
tillsammans med och på kallelse av rektor. 
 


                                                      


2 Arbetsordning för universitetsstyrelsen. Dnr STYR 2016/153  


 







 
 
 3 
Studentledamöterna och LUS:s ordförande  sammanträffar med kårernas 
ordförande före varje universitetsstyrelsesammanträde för genomgång av 
styrelseärenden. 
 
De övriga ledamöter som utses av regeringen har sporadiskt kontakt med 
ordföranden. Mera sällan med varandra. 
 
Någon dag före sammanträdet träffas ordförande och styrelsens sekreterare för 
genomgång av varje ärende och preliminärt tidsschema. 
 
Omedelbart före varje styrelsemöte sammanträder styrelsens revisionsutskott 
tillsammans med chefen för internrevisionen. Rapport avges direkt till styrelsen. 
Detta är en förhållandevis ny ordning. Eftersom ledningen inte känner till 
revisionsutskottets rapport förrän i sittande möte har den svårt att bemöta eller 
kommentera den. 
 
Styrelsen sammanträder kl. 10-16 med avbrott för lunch. Denna ordning har funnits 
i Lund under lång tid. En kontroll i protokollen för Lund, Uppsala, Stockholm, 
Göteborg och Umeå visar att sammanträdenas längd varierar avsevärt mellan 
universiteten.  
 
Lunds universitets styrelse sammanträder oftast i lokaler ute i verksamheten och 
mera sällan i konsistorierummet. Ledamöterna tycker detta är en bra ordning. Det 
visar verksamheten för ledamöterna och visar upp styrelsen ute i verksamheten. 
Men det finns en del praktiska och logistiska problem förknippade med detta.  
 
Vid universiteten i Göteborg, Uppsala och Stockholm sammanträder styrelsen 
normalt i sitt styrelserum. Information om verksamheten sker genom att 
föredragande (dekaner, föreståndare etc.) kommer till styrelserummet. 
Informationen ges då i slutet av sammanträdet. 
 
Styrelsesammanträdet i Lund inleds oftast med information om verksamheten i de 
lokaler man vistas i. Därpå följer informationspunkter och beslutspunkter. 
Upplägget med informationspunkter först och beslutspunkter sedan tycker de flest 
är bra. Någon menar att man kunde pröva tvärtom någon gång.  
 
Praktiskt taget alla ledamöter anser att informationen tynger. Vid 
decembersammanträdet omfattade informationspunkterna ca 180 minuter varav 
115 minuter var presentationer (exkl. informationen om MAX IV på 30 min). 
Beslutspunkterna tog drygt 80 minuter varav 25 minuter för föredragningar.  
 
Ledamöterna anser att ledningens information är för lång (27 minuter i december) 
och inte satt i sitt sammanhang. Några anser att den bör vara mer 
universitetspolitiskt orienterad och inte en alltför glättad kronologisk uppräkning 
utan även ta upp saker som ”skaver”. 
 
Varje ärende har som regel ett skriftligt underlag. Ledamöterna anser att 
underlagen håller god kvalitet, men det finns enstaka undantag. Det betonas att 
innehållet måste sättas in i sitt sammanhang och ta hänsyn till de externa 
ledamöterna. Underlagen får inte bli för introverta De bör summeras i 
nyckelpunkter. 
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Föredragningarna i styrelsen är oftast bra. Att olika tjänstemän är föredragande är 
bra. Det visar på bredden. Föredragande ska alltid förutsätta att handlingarna är 
lästa och dra fram det som är problematiskt i några punkter. 
 
Protokollen är beslutsprotokoll. De flesta tycker att protokollen är bra. Några 
efterlyser lite mer information i texten, men inser att det är grannlaga. 
 
Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år, varav ett sammanträde är i 
internatform i juni eller september. Alla ledamöter tycker frekvensen är naturlig.  
 
Ledamöterna anser att ett internat är bra, men det är viktigt att internaten utnyttjas 
för diskussioner – kanske i grupp. Internaten har också en social funktion. 
 
Ledamöternas synpunkter på styrelsearbetets innehåll 
Styrelsen är sammansatt av tre kategorier: Lärare, studenter och ledamöter utsedda 
av regeringen.  Därtill kommer personalorganisationerna som har närvaro-,  
yttrande- och förslagsrätt. 
 
Lärarna anser att de tillför ett inifrånperspektiv i styrelsearbetet och värnar om 
kollegialiteten. Studenterna sitter på ettåriga mandat och vill gärna se resultat. En 
viss otålighet kan noteras. Ledamöterna utsedda av regeringen  utgör en majoritet 
men är ingen enhetlig grupp. De anser att de tillför ett utifrånperspektiv och utgör 
en motvikt till den inåtvända syn och debatt som kan råda i akademin. 
 
Grupperna har något olika agendor, vilket också märks i skillnaderna i 
förberedelser inför varje möte.  
 
Styrelsesammanträdet är egentligen inte personalorganisationernas arena. 
Studenterna och lärarna är i förberedelsearbetet genom förmöten eller på annat sätt 
oftast väl insatta i de beslutsärenden som kommer upp i sammanträdet. Något 
tillspetsat har uttrycket ”sönderberedda” använts. 
 
Ledamöter med längre erfarenhet än en mandatperiod av universitetsstyrelsearbetet 
menar att styrelsen har blivit mer professionell. Det är mer relevanta frågor nu. 
Agendan är bättre. Revisionsutskottet och det nyinrättade riskutskottet fyller en 
viktig funktion för styrelsens diskussioner. 
 
Det finns många formella beslut styrelsen måste fatta som statlig myndighet under 
regeringen. Det framgår också av styrelsens arbetsordning.  
 
De flesta framhåller emellertid att styrelsens viktigaste uppgift är kontrollen. Att se 
till att det finns adekvata processer och att dessa följs upp med beslut och åtgärder. 
 
Några efterfrågar mer strategiska diskussioner, medan andra varnar för detta. 
Några menar att styrelsen måste uppmärksamma omvärldsanalysen mera.  
 
Styrelsen borde – som poängterats vid tidigare utvärderingar - ta upp en diskussion 
och därefter lämna ärende för beredning och förslag till beslut. 
 
Men synpunkten framförs också att styrelsens uppgift är att skapa god miljö för 
kreativitet och att styrelsen måste värna om verksamhetens integritet. Styrelsen ska 
inte vara operativ. 
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Några understryker att universiteten är speciella institutioner. Det tar tid att lära sig 
och att förstå kulturen. Men det måste finnas en balans mellan det introverta och 
det extroverta. 
 
Några anser att byte av styrelseordförande och rektor under mandatperioden har 
påverkat styrelsearbetet. Andra menar att det inte har spelat så stor roll. Alla 
betonar att relationen mellan ordförande och rektor är viktig. 
 
Alla understryker att det är högt i tak och god stämning vid styrelsens möten, vilket 
i hög grad är ordförandens förtjänst. Ordföranden anger tonen. Ordföranden lyssnar 
och kan föra klubban. Alla anser också att de får komma till tals. 
 
Flertalet understryker att styrelsen är ett bollplank för universitetsledningen, men 
utnyttjas för lite som sådant. Ledningen önskar sig gärna mer inspiration från 
styrelsen. 
 
Några jämförelser med andra universitetsstyrelser 
Genom läsning av protokoll mm har jag gjort vissa jämförelser mellan 
universitetsstyrelserna i Göteborg, Uppsala, Stockholm och Umeå. 
 
Det finns slående likheter i styrelsernas arbetsordningar, vilket bl. a beror på att 
alla är statliga myndigheter under regeringen. 
 
Andra likheter är mötesfrekvensen. Det är minst fem sammanträden per år. 
Samtliga har också någon form av internat årligen (en eller i något fall två gånger 
per år). 
 
 
Alla utom Lund sammanträder normalt i sitt styrelserum (motsv.). Alla har något 
inslag av information från verksamheten, men oftast som avslutning på 
sammanträdet. 
 
Den största skillnaden är sammanträdenas längd. I Lund avsätts tiden 10-16. 
I Göteborg varierar tiden något, Kl.10-15 är det normala, d.v.s. en timme kortare än 
i Lund. I Göteborg tidsätts föredragningslistan. 
 
I Stockholm och Uppsala är sammanträdestiden normalt 3 timmar. Med undantag 
för februarisammanträdet som brukar bli längre. 
  
I Umeå är sammanträdestiden ungefär lika lång som i Lund eller längre.  
Antalet protokollförda paragrafer är lägst i Stockholm med cirka 80. De är cirka 90 
i Lund och Uppsala och drygt 100 i Umeå.. Variationen kan bero på sättet att föra 
protokollen. 
 
Den enkät som gjorts i Umeå visade att ledamöterna ansåg att det är ett gott 
samarbete och klimat i styrelsen. Mötesledning och administration runt styrelsen 
fungerar väl. Ledamöterna ansåg att styrelseintroduktionen för nya ledamöter 
kunde utvecklas. Man borde även se över formerna för och dispositionen av 
sammanträdena och försöka minska det skriftliga underlaget bl.a. genom 
omstrukturering.  
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De flesta framhåller att styrelsens viktigaste uppgift är kontrollen. Att se till att det 
finns adekvata processer och att dessa följs upp med beslut och åtgärder3.  
 
Några reflektioner 
En generell förändring sett över en längre tidsperiod är den personliga 
användningen av elektronisk utrustning under sammanträdena. Det märks på så sätt 
att när en punkt på agendan uppfattas som mindre intressant så splittrar man sin 
närvaro. 
 
Genom det förberedelsearbete som sker inför varje styrelsemöte i olika 
grupperingar så finns en uppfattning att besluten redan är fattade. 
 
Det är svårt att förklara att styrelsesammanträdena är så olika långa i Stockholm, 
Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå 
 
Sammanfattning 
Överlag anser universitetsstyrelsens ledamöter att styrelsens arbetsformer är 
tillfredsställande, men att vissa förbättringar kan införas. som t-ex informationen. 
 
Styrelsens viktigaste uppgift är kontrollfunktionen.  
 
Ledamöterna betonar betydelsen av den goda atmosfär med högt i tak, som råder i 
Lund. 
 


                                                      
3 Uppgift 2016-09-27 från Daniel Andersson, akademisekreterare vid Umeå 
universitet 







Bil 1    2017-01-16 
Docent Hans Modig 
 
 
 
 
 
 
Universitetsstyrelsen under tidigare perioder 
Lunds universitet har alltid haft en styrelse, men den har under olika perioder haft olika 
sammansättning och uppgifter.  
 
Från 1668 till 1968 (300 år) var styrelsen ett helt kollegialt organ och hade namnet det större 
akademiska konsistoriet. Därtill fanns det mindre akademiska konsistoriet och 
drätselnämnden. Det mindre konsistoriet har numera huvudsakligen ersatts av rektors 
beslutssammanträde. Drätselnämnden beslöt i ekonomiska ärenden. 
 
Ledamöter i det större akademiska konsistoriet var till 1908 samtliga professorer. Runt år 
1900 var det ca 50. Det betraktades som för många för att styrelsearbetet skulle fungera. Det 
större akademiska konsistoriet kom därför under perioden 1908-1964 att bestå av samtliga 
dekaner samt ytterligare en ledamot för den/de fakulteter som hade fler än 15 professorer samt 
ytterligare en om antalet professorer översteg 30 etc. På våren 1964 hade det större 
akademiska konsistoriet 23 ledamöter. Det större akademiska konsistoriet valdes av den 
akademiska församlingen, som bestod av universitetets samtliga professorer (sedermera 
samtliga ordinarie lärare, d.v.s. inklusive universitetslektorer).  
 
 I 1964 års universitetsstatuter bestämdes att styrelsen skulle bestå av rektor, prorektor samt 
dekanerna. Under trycket av studentrevolten 1968 beslöt regeringen medge 
Universitetskanslern att starta FNYS (Försöksverksamhet med NYa Samarbetsformer) fr.o.m. 
hösten 1969. FNYS innebar att den tidigare helt kollegiala styrelsen fick inslag av studenter 
och representanter från personalorganisationerna. Fr.o.m. 1971 betydde detta att universitetet 
hade en tredelad styrelse bestående av lärare (dekanerna+ rektor och prorektor), 
representanter för personalorganisationerna och studenterna med ungefär lika många mandat 
vardera. (1971 bestod styrelsen av 24 ledamöter varav 8 dekaner, rektor och prorektor, 6 
anställda och 8 studenter) 
 
I 1977 års högskolereform behölls denna tredelning av styrelsen. Men år 1988 då 
regionstyrelserna för högskolan avskaffades, beslöt regeringen att flertalet av 
universitetsstyrelsens ledamöter skulle vara allmänrepresentanter. 10 år senare infördes 
bestämmelsen att ordföranden i styrelsen skulle utses av regeringen och vara en 
allmänrepresentant. År 2007 borttogs kravet att ordförande måste vara allmänrepresentant, 
men samtliga universitet har behållit systemet med extern ordförande. 
 
Styrelsen består för närvarande av 15 ledamöter (inga suppleanter i Lund), varav lärarna 
representeras av tre samt rektor och studenterna av tre.  
Styrelsens antal och sammansättning har således kraftigt förändrats sedan 1968. 
 
Styrelsens uppgifter 
Styrelsen har alltid varit universitetets högsta beslutande organ  
 







Fram till mitten av 1800-talet utgjorde universitetets egna inkomster av arrende, tionde mm 
minst hälften av universitetets samlade inkomster. Därefter har universitetets beroende av 
statsanslag stadigt ökat. Här skedde en övergång från universitetet, som självförsörjande 
korporation, som ägnade åtskillig sammanträdestid åt arrenden, gaturenhållning, rättskipning, 
entreprenad på lykttändning i Lundagård etc. till en specialiserad statsfinansierad 
forskningsinrättning.1 
 
Statsanslagen var emellertid hårt reglerade på detaljnivå. Hela avlöningsstaten ned till 
biträdesnivå fanns i regeringens regleringsbrev. Även när universiteten fortsatte att växa efter 
andra världskriget skedde fördelningen av medel för utbildning med en sorts automatik. Detta 
gjorde att det knappast fanns fördelningsfrågor att besluta om i styrelsen förrän på 1990-talet 
då målstyrning av statlig verksamhet slog igenom på allvar. 
 
Under det akademiska året 1963/64, som var det sista året med det större akademiska 
konsistoriet, innehöll protokollet ca 120 paragrafer. Dåvarande prorektor Kjöllerström yttrade 
som sista paragraf 1964 ”att det ålåg det större akademiska konsistoriet att genom prorektor 
eller prokansler påminna rektor om sina skyldigheter.” Det var styrelsens uppgift. 
 
Det mindre akademiska konsistoriet hade under sitt sista år hela 676 protokollsparagrafer. 
 
De viktigare ärendena i styrelsen under 1900-talet var tillsättningsärenden av olika slag såsom 
omprövning av professurer, tillsättning av sakkunniga för professurer, besvärsärenden, 
ekonomiska ärenden i form av disposition av de fonder universitetet förfogade över, 
fördelning av stipendier och ledamotskap. År 1976 året innan det stora Lunds universitet 
bildades hade konsistoriet 251 protokollförda paragrafer. Det är nästan tre gånger så många 
som nu. 
 
Ett stort och viktigt ärende var den årliga petitan eller anslagsäskandet som universitet skulle 
avge samfällt. Det var en omfattande pappersproduktion, som levererades till UKÄ och sedan 
till regeringskansliet. I den mån strategiska diskussioner förekom inom styrelsen så var det i 
petitasammanhang. 
 
Styrelsens status  
Enligt 1974 års regeringsform är Lunds universitet i formell mening en förvaltningsmyndighet 
under regeringen. Styrelsens uppgifter regleras huvudsakligen av verksförordningen , 
högskolelagen och högskoleförordningen. Därtill kommer en rad andra statliga förordningar 
som påverkar verksamheten. Det finns således ett omfattande regelverk att förhålla sig och ta 
hänsyn till för styrelsen.  
 
Styrelsearbetets utveckling 
Under efterkrigstiden fram till inpå 1980-talet präglades synen på utbildning i Sverige av att 
den skulle vara lika över hela landet. För samtliga lärosäten fanns det gemensamma 
gemensamma kursplaner i varje universitetsämne. Som fastställdes av universitetskanslern 
ända till 1977. Det fanns allmänna utbildningslinjer med samma utbildningsplaner i hela 
landet fram till 1993. 
 
Från 1993 och framöver har med statsmaktens goda minne profil och konkurrens kommit att 
bli ledord för universitetens arbete. Detta gäller inte minst för forskningen. Fram till slutet av 
                                                             
1 Karin Helmer: Arrendatorer och professorer – Lunds universitets jordegendomar under 325 år Lund 1993., s 
32. 







1980-talet hade externfinansierad forskning ganska liten omfattning. Den utgjorde en mindre 
del av universitetens budget. Detta har förändrats. Att skapa förutsättningar för 
konkurrenskraftiga profiler har därmed blivit en viktig uppgift för varje universitet..  
 
Genom 1993 års högskolereform ökades universitetsstyrelsens ansvar och inflytande avsevärt. 
En rad beslut delegerades från regeringskansliet till den lokala nivån. Dit hörde t.ex inrättande 
av professurer och utnämning av professorer, frågor om inre organisation mm. Successivt har 
också detaljreglering av de statliga anslagen minskat, varvid universitetsstyrelsens möjligheter 
och ansvar att besluta i ekonomiska frågor ökat påtagligt. 
 
Tendensen under de senaste decennierna har således varit ökad decentralisering och 
delegering från regeringen till den lokala nivån - senast genom riksdagens beslut om 
regeringens proposition 2009/10:149: En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och 
högskolor. Med denna ”äger” styrelsen helt frågan om universitetets organisation samt skriver 
sin egen arbetsordning. Den gäller från 2012-01-01. 
 
Successivt under 1990-talet och under 2000-talet har därtill delegation av ärenden från 
styrelsen till rektor ökat. Alla beslut i tillsättningsärenden är delegerade. Inga besvärsärenden 
tas längre upp i styrelsen. Ledamotsfrågor är också delegerade liksom stipendiefrågor.  
 
I stället har styrelsens arbete koncentrerats till ekonomiska frågor, fördelningsbeslut, kontroll 
och uppföljning. 
 
 
Referenser: 
Lund: Större akademiska konsistoriets protokoll 1963/64 
Konsistoriets protokoll 964/65, 1976/77 
Lunds universitets protokoll 1977/78, 1992/93, 1993/94, 2006, 2007, 2008 
Helmer, Karin: Arrendatorer och professorer – Lunds universitets jordegendomar under 325 
år 
Oredsson, Sverker: Lunds universitet och omvärlden – Från 1950 till stängningen av Athen 
(Under Lundagårds kronor) 
SOU: 2008:104 Självständiga lärosäten 
SOU 2000:82, Högskolans styrning 
Weibull, Jörgen: Lunds universitets historia (1668-1968) band IV 
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Bedömning av intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) ska 
universitetsstyrelsen bedöma den interna styrningen och kontrollen vid 
myndigheten. 


Följande ligger till grund för bedömningen: 


• Lunds universitets riskvärdering för 2016 (fastställd av
universitetsstyrelsen 2016-12-09, dnr STYR 2016/798)


• Riksrevisionens granskningar
• Internrevisionens granskningar


Arbetet med intern styrning och kontroll inom Lunds universitet har utvecklats 
under 2016. Syftet har bland annat varit att kvalitetssäkra processen och innehållet 
såväl som successivt integrera arbetet med verksamhetsplan och omvärldsanalys.  


Konkret innebär det att systematiserade riskdialoger genomförts med universitetets 
olika verksamheter för att säkerställa att riskarbetet sker på ett liknande sätt. Vidare 
har universitetsstyrelsens riskutskott haft sina första sammanträden under året. 
Utskottet har börjat hitta former för att utföra sina uppgifter och bidrar till att 
ytterligare stärka och utveckla arbetet med intern styrning och kontroll.  Utskottet 
har även berett den omvärldsanalys som presenterades för universitetsstyrelsen 
2016-12-09. 


Under 2017 fortsätter utvecklingen av arbetet med intern styrning och kontroll. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta att i årsredovisningen för 2016 lämna 
följande bedömning enligt föreskrifter från Ekonomistyrningsverket: 


- Vi bedömer att den intern a styrningen och kontrollen vid Lunds
universitet är betryggande.


Förslaget till beslut har MBL-förhandlats enligt MBL § 11 2017-01-31. 


2017-01-18 


1 PM med förslag till beslut Bilaga 12 a


Dnr STYR 2017/163 
















 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 24, 046-222 00 00, 070-290 67 83 
E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


Fullföljande av 6 års anställning som rektor 


Enligt Högskoleförordningen 2 kap 8 § ska rektor anställas genom beslut av 
regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. 
Universitetsstyrelsen fattade 2014-09-19 beslut om att föreslå regeringen att utse 
professor Torbjörn von Schantz till rektor för Lunds universitet under perioden 
2015-01-01—2020-12-31. I regeringsbeslut från 2014-11-20 utsågs von Schantz 
till rektor under perioden 2015-01-01—2019-02-28. Den muntliga motiveringen 
till den kortare anställningstiden var att von Schantz blir 65 år mars 2019. 


Då prorektor Eva Wiberg föreslagits till rektor för Göteborgs universitet från 1 juli 
2017 är det extra olyckligt att rektors förordnande inte löper under 6 år. När vi nu 
ska söka ny prorektor blir uppdragstiden endast 1 år och 8 månader. Detta eftersom 
prorektors uppdrag följer rektors uppdragstid enligt Arbetsordningen för Lunds 
universitet. En så kort period är inte särskilt attraktivt för de personer som kan vara 
intresserade av att bli prorektor och försämrar möjligheterna att få den bästa 
personen till uppdraget. 


Uppsala universitet hade en identisk situation som den Lunds universitet nu 
befinner sig i då professor Anders Hallberg blev rektor. Konsistoriet vid Uppsala 
universitet föreslog att Hallberg skulle anställas som rektor 2006-07-01—2011-12-
31. Regeringen förordnade Hallberg till rektor från 2006-07-01 till 2010-03-31,
vilket var fram till månaden innan han skulle fylla 65 år. Efter att frågan åter
behandlats i konsistoriet 2008-09-22 anhöll dåvarande ordförande för konsistoriet
hos regeringen om att Hallberg skulle få fullfölja ett 6-årsförordnande.  Regeringen
beslutade så småningom om att anställa Hallberg som rektor t o m 2011-12-31.


Under hela den process som föregick att Torbjörn von Schantz utsågs till rektor för 
Lunds universitet var förutsättningen att ny rektor skulle utses för en 6-årsperiod 
vilket också var det förslag som styrelsen skickade in till regeringen hösten 2014. 
Styrelsens ordförande anser att en motsvarande hantering som vid Uppsala 
universitet vad gäller Torbjörn von Schantz anställning vore den bästa lösningen 
för Lunds universitet. 


Förslag till beslut 
Styrelsen uppdrar åt ordförande att anhålla hos regeringen att Torbjörn von Schantz 
anställs som rektor så att den sammanlagda tiden blir 6 år, dvs t o m 2020-12-31. 


2017-02-09 
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Dnr STYR 2017/193 
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Dnr STYR 2016/1486 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 


Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-02-15, §17  


Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer 
Lunds universitet följande arbetsordning.  


Inledning 
Lunds universitet är sedan 350 år ett centrum för bildning och lärdom. Universitetets framgångar 
är nära kopplade till traditionen av kollegial granskning som den kvalitetsdrivande principen i 
akademisk utbildning och forskning. Den kollegiala principen är en garant för trovärdig 
kunskapsutveckling där objektivitet, saklighet och reproducerbarhet är centrala begrepp.  


När lärosätena 2011 gavs utökat mandat att själva fastställa de interna styrformerna valde Lunds 
universitet att bibehålla traditionen av kollegialt ledarskap med långtgående delegationer och ett 
samlat ansvar på fakultetsnivå. Det sammanhållna ansvaret rymmer både kvalitetssäkring och 
utveckling av utbildning och forskning, rekrytering, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, 
stödverksamhet samt resursfördelning. Långtgående delegationer är särskilt viktiga vid ett 
lärosäte av Lunds storlek där varje fakultet måste ges utrymme att utveckla sin särart och sitt 
ämnesområdes prioriteringar.  


Fakultetsstyrelser och institutionsstyrelser utses genom val och har en majoritet av 
vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. Dessa valda organ har det övergripande ansvaret 
för samt en kontrollerande funktion över fakultetens respektive institutionens verksamhet. De 
valda organens beslutanderätt är viktig för det interna medinflytandet och bidrar till hälsosam 
maktdelning. Som kunskapsorganisation är universitetets framgång beroende av medarbetarnas 
yrkesmässiga engagemang och i en organisation med stora möjligheter till medinflytande skapas 
förutsättningar för detta. Ledare på institutions- och fakultetsnivå (prefekter/dekaner) är lärare 
och utses av överordnad nivå efter hörande eller val. En akademisk ledare får därigenom 
legitimitet både från högre och lägre organisatorisk nivå, vilket krävs för att kunna bidra till 
välgrundad förnyelse. En akademisk ledare verkar i ett system med både över- och underchefer, 
vilket gör linjestyrningens princip lika närvarande som den kollegiala styrningen. 
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Nutidens universitet är myndigheter under regeringen och ska följa de lagar och 
förordningar som åvilar myndigheten, gällande kollektivavtal och andra avtal samt på ett korrekt 
sätt utföra myndighetsutövning och uppfylla arbetsgivaransvaret. Ett framgångsrikt universitet 
måste således idag klara att levandehålla den kollegiala principen för bibehållandet av en 
kvalitetsdrivande kultur, där initiativkraften hos den akademiska professionen uppmuntras och 
utvecklas, samtidigt som universitetet på ett fullgott sätt ska uppfylla kraven som ställs på 
myndigheter under regeringen. Vid universitetet tillämpas de olika styrprinciperna samtidigt – 
den kollegiala processen av kunskapsdriven utveckling, den regelmässiga styrningen som följer 
av myndighetsansvaret samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och 
uppföljning. Både enskilda ledare och ledamöter i beslutsfattande organ verkar inom och genom 
dessa styrformer. 
 
Lunds universitets arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras 
samt klarlägga ansvarsförhållanden mellan olika nivåer och funktioner inom lärosätet.  
 
Definitioner 


1. Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ 
inom universitetet ska råda balans mellan könen. Med balans menas i denna 
arbetsordning att representationen av det ena könet inte får understiga 40 procent av 
ledamöterna. 


 
2. Med lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i gällande 


anställningsordning för Lunds universitet. Med vetenskapligt eller konstnärligt kompetent 
lärare avses professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs 
doktorsexamen eller motsvarande kompetens. 


 
Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 
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1. Organisation 
 
1.1  Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt 
följande:  
 


 
En beskrivning av de enskilda enheternas uppdrag, sammansättning m.m. finns i kapitel 2, 3 och 
4 nedan. 
 
1.2 Universitetsstyrelse 
Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess 
uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434), nedan HL).  
Inom universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott.  
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1.3 Internrevision 
Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen 
(2006:1228), nedan IRF).  
 
1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor  
Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmast 
under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 stycket HF). 
 
Rektor ska ha en ställföreträdare (2 kap. 10 § HF). Rektors ställföreträdare ska benämnas 
prorektor. 
 
1.5 Rektors ledningsråd 
Vid Lunds universitet ska finnas ett ledningsråd benämnt Rektors ledningsråd. 
 
1.6 Utbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam utbildningsnämnd. 
Utbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.7  Forskarutbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd. 
Forskarutbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.8 Forskningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskningsnämnd. 
Forskningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.9 Universitetskollegium 
Vid Lunds universitet ska finnas ett universitetskollegium.  
 
1.10 Personalansvarsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en personalansvarsnämnd (beslut 1993-10-25, A 9 13996/93).  
 
1.11 Disciplinnämnd 
Vid Lunds universitet finns en disciplinnämnd (10 kap. 3 § HF). 
 
1.12 Nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet (beslut 2015-03-
19, STYR 2015/143).  
1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
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1.14 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter samt 
 biblioteksverksamheter 
 
1.14.1 Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
 Ekonomihögskolan 
 Humanistiska och teologiska fakulteterna 
 Juridiska fakulteten  
 Konstnärliga fakulteten 
 Lunds tekniska högskola 
 Medicinska fakulteten 
 Naturvetenskapliga fakulteten 
 Samhällsvetenskapliga fakulteten 


 
1.14.1.1 Fakultetsstyrelse 
Fakultetens högsta beslutande organ ska vara fakultetsstyrelsen. 
 
1.14.2 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) ska verksamheter inrättas efter beslut av 
rektor. Universitetets särskilda verksamheter ska ledas av en gemensam styrelse. 
1.14.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.14.4 MAX IV- laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund (1994:946)).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
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2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
 
2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  
Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
 i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
 om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på 
ett betryggande sätt,  


 om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 
 om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av 


internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § IRF,   
 i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 
 om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket HF, 
 om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, 


delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 
verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 


 om en anställningsordning, 
 om viktiga föreskrifter i övrigt, och 
 i övriga frågor av principiell vikt. 


 
Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport.  
(2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen om:  
 
 förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap. 8 § HF), 
 utseende av rektors ställföreträdare (2 kap. 10 § andra stycket HF),  
 utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap. 1 § andra stycket HF), 
 utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap. 15 § första stycket HF), 
 en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av lärare, 


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 
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Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
 om ägardirektiv till holdingbolag, 
 om anknutna stiftelser, 
 om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som studentkår för viss tid 


(4 kap. 8 § HL), 
 om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket HF, 


och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds universitet. 
 
2.2  Universitetsstyrelsens sammansättning 
Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter (2 kap. 1 § HF). 
Ordförande utses bland övriga ledamöter. Lärarna har rätt att utse tre ledamöter. Dessa utses 
genom val (2 kap. 7 a § HF). Vid Lunds universitet ska dessa vara personer med anställning som 
lärare enligt definition i Lunds universitets anställningsordning. Studenterna har rätt att utse tre 
ledamöter (2 kap. 7 a § HF). Dessa utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Ledamöterna utom rektor utses för högst tre år (2 kap. 7 § HF). 
 
Ordförande och övriga ledamöter (sju) ska enligt 2 kap. 4 § HL utses av regeringen. 
 
Företrädare för de anställda har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
De utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.3 Revisionsutskott 
Revisionsutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den interna 
styrningen och kontrollen (beslut 2013-10-18, IR 2013/13). 
 
2.4 Internrevision  
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen och rapporterar direkt till 
universitetsstyrelsen (1 kap. 5 a § HF och 9 - 10 §§ IRF).  
 
Internrevisionen ska ledas av en chef som anställs av rektor efter samråd med 
universitetsstyrelsens ordförande. 
 
2.5  Riskutskott 
Riskutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ inför beslut om 
universitetsövergripande riskvärdering och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 
Riskutskottet ska även verka för förståelse och medvetenhet inom universitetet för övergripande 
risker.  
 
2.6 Rektor 
Rektor ansvarar inför universitetsstyrelsen för den löpande verksamheten vid universitetet enligt 
de direktiv och riktlinjer som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen 
informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och verkställa 
universitetsstyrelsens beslut. 
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Andra frågor än de som avses i 2 kap. 2 § HF ska avgöras av rektor, om inte  
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 
2. styrelsen har beslutat något annat (2 kap. 3 § HF).  


 
I enlighet med detta tillfaller beslutsbefogenheter som inte omnämns i 2.1 ovan universitetets 
rektor. Rektor fastställer delegation av beslutsbefogenheter för Lunds universitet. 
 
Rektor svarar för myndighetens arbetsgivarepolitik (8 § MF) genom att: 
 i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga 


arbetsgivarpolitiken, 
 se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten, 
 skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och 


erfarenhet. 
 
2.7 Ställföreträdare för rektor: prorektor  
Prorektors mandatperiod ska följa rektors. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer (2 kap. 10 § 
HF). 
 
2.8 Utseende av rektor och prorektor  
Rektor utses av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Det åligger universitets-
styrelsen att höra studenter, lärare och övriga anställda innan förslaget lämnas (2 kap. 8 § HF). 
Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen ska följa följande ordning: 
 Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 
 Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa en 


kravprofil för rektor och prorektor. 
 Universitetsstyrelsens andra uppgift är att efter beredning och hörande i universitetskollegiet 


besluta om förslag till rektor och besluta om prorektor. 
 Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet. 


 
I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 
 
2.9 Universitetskollegium 
 
Uppgifter 
 Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens 


skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och 
prorektor.  


 Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare 
och övriga anställda utser tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för ev. 
fyllnadsval. 


 
Universitetskollegiet ska inför universitetsstyrelsen redovisa hur jämställdhetsaspekten har 
beaktats i samband med val m.m. enligt 2 kap. 8 § HF. 
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Organisation och sammansättning 
Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och platserna fördelas enligt följande: 16 platser fördelas lika över 
fakulteterna och resterande 8 fördelas med hänsyn tagen till fakulteternas antal anställda inom 
kategorin. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda fördelade så att alla 
fakulteter blir representerade och så att övriga anställda utanför fakultetsorganisationen 
garanteras representation. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Representanter för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt övriga anställda utses genom val 
fakultetsvis/motsvarande.  Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till universitetskollegiet är anställda vid 
Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade 
tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
 Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju ledamöter 


som utses inom kollegiet. Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga 
anställda ska ingå i arbetsutskottet. Studenterna ges möjlighet att utse en representant till 
arbetsutskottet. Härutöver ges personalorganisationerna möjlighet att utse varsin företrädare, 
som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i arbetsutskottet.  


 Vid beredning av utseende av rektor och prorektor deltar alla universitetskollegiets 
ledamöter. 


 Vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen deltar inte studenterna. 
 


Mandatperioden för kollegiets ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i universitetskollegiet under mandatperioden väljs en 
ersättare för denna. 
 
2.10 Rektors ledningsråd 
Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, vicerektorer (om rektor har utsett sådana), alla 
dekaner och förvaltningschefen. Ledningsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör 
utbildning och forskning samt innovation och samverkan och i övriga frågor som rör 
uppfyllandet av universitetets långsiktiga strategiska mål. Studenterna har rätt att ha två 
representanter i rektors ledningsråd.  
 
2.11 Universitetsförvaltning och förvaltningschef 
Universitetsförvaltningen stödjer universitetsstyrelsen, rektor, fakultetsstyrelserna och 
verksamheten i övrigt i dessas ärendehandläggning och beslutsfattande. Universitets-
förvaltningen sörjer även för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar. 
 
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för administrativa processer och system vid Lunds 
universitet. Förvaltningschefen har ansvar för att utveckla universitetets administration. 
Förvaltningschefen anställs av rektor. 
 
Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 
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2.12 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad 
nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. 
Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Utbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska 
bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i utbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.13 Universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på 
grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget 
omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Forskarutbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor 
eller person som rektor utser. Forskarutbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. 
Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade 
med tre ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
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2.14 Universitetsgemensam forskningsnämnd  
 
Uppdrag 
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden 
bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 
 
Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden 
att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Nämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska bestå av högst 
tretton ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare samt en representant för USV. Representanten för USV utses av 
rektor enligt förslag från USV:s styrelse. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. Student-
representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
Mandatperioden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.15 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV. 
USV ska ledas av en styrelse. USV:s styrelse ska ha ett samlat ansvar för verksamhet, 
samordning och samverkan med övriga verksamheter inom LU. Rektor fattar beslut om närmare 
uppdrag för USV:s styrelse. Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas 
återkommande. Om inte särskilda skäl föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
Organisation och sammansättning för USV:s -styrelse 
Styrelsen för USV ska bestå av en ordförande som utses av rektor, tre företrädare för enheterna 
inom USV som utses av rektor på förslag från USV:s enheter, tre företrädare för fakulteterna 
som utses av rektor efter förslag från Rektors ledningsråd och två externa ledamöter som utses av 
rektor efter förslag från USV:s enheter. Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. 
Studenterna har rätt att vara representerade i styrelsen för USV med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). USV:s styrelse utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
USV:s styrelse är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.  
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101). 
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 Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande prefekt) om 
inte synnerliga skäl föreligger. En majoritet av styrelsens ledamöter ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769).  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
2.16 Kultur- och museiverksamhet 
Rektor beslutar om att föra verksamheter till eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- 
och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha ett 
samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga verksamheter 
inom Lunds universitet. Rektor fattar beslut om närmare uppdrag för styrelsen.  
 
Organisation och sammansättning 
Styrelsen ska bestå av föreståndarna för vardera av de ingående verksamheterna samt fyra 
externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag från verksamheterna. Rektor utfärdar 
närmare föreskrifter om förfarandet. En av de externa ledamöterna ska vara ordförande och utses 
av rektor. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Studenterna har rätt att ha två representanter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.17  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (Förordning om den nationella 
forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund, 5§). 
 
Sammansättningen av styrelsen regleras närmare i överenskommelse mellan universitetet, 
Vetenskapsrådet och Vinnova (beslut 2010-06-28, LS 2010/544). 
 
Vid MAX IV-laboratoriet finns en direktör som utses av styrelsen (SFS 1994:946). (Förordning 
om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-
laboratoriet) i Lund 3§). 
 
2.18 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattar ett universitetsbibliotek (UB) 
och fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom universitetet kan rektor på begäran besluta att föra 
till eller från LUB. 
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Universitetsbibliotekarien har övergripande ansvar för biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitets-
bibliotekarien är chef för UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsen ska ingå en 
ordförande som utses av rektor, universitetsbibliotekarien, tre externa ledamöter samt en 
representant för varje fakultet utsedd av fakultetsstyrelserna. De externa ledamöterna utses av 
rektor efter förslag från LUB. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
styrelsen för LUB är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
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3 Fakulteter 
 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan. Dekanen är normalt fakultetsstyrelsens ordförande.  
Fakultetsstyrelsen kan ge valberedningen i uppdrag att även söka efter extern ordförande. 
Prodekanen är normalt vice ordförande i fakultetsstyrelsen. I de fall ordförande är extern är 
dekanen vice ordförande.  
 
I fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter. En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta 
lärare. Antalet ledamöter ska vara åtta, tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. I de 
fall antalet ledamöter ska vara åtta eller fjorton, exklusive studentrepresentanter, ska rektor fatta 
beslut om detta. 
 
Normalt är antalet ledamöter tolv exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs då av 
dekanen, prodekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, två övriga anställda 
och två externa ledamöter. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.  
 
I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av fjorton ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till sju 
och antalet externa ledamöter till tre. I övrigt är sammansättningen samma som vid tolv 
ledamöter.  
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I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) minskas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till fyra 
och antalet externa ledamöter till en samt antalet övriga anställda till en. Studenterna har rätt att 
vara representerade med två ledamöter.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och 
utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen är fakultetens chef och företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska 
verka för att forskning och utbildning inom fakulteten bedrivs med hög kvalitet och främja 
samverkan med det omgivande samhället. Dekanen ansvarar för fakultetens löpande verksamhet 
och ska säkra att verksamheten bedrivs i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och 
andra avtal samt därmed säkerställa korrekt myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret 
upprätthålls. Dekanen har i övrigt de beslutsbefogenheter som fakultetsstyrelsen delegerat.  
 
Dekanen ska vara prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. Dekan 
och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda 
vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års 
sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte 
röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 
1 kap. 4 § HF. 
 
Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
c) Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet 


än den egna som utanför Lunds universitet.   
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter 
förslag genom val enligt punkterna a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val 
av prodekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar 
minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
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doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang 
räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande Rektor utser externa 
ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen föreslår externa ledamöter 
för rektor utan val.  
 
I det fall fakultetsstyrelsen gett valberedningen i uppdrag att även söka en extern ordförande kan 
valberedningen föreslå en av de externa ledamöterna som ordförande. Valberedningen ska ge de 
röstberättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärliga kompetenta lärare samt för 
 övriga anställda i fakultetsstyrelser  
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har minst 
två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är 
dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i 
enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är anställd tillsvidare eller har minst två års sammanhängande 
anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och 
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § 
HF. 
 
3.8 Val av valberedning och valberedningens sammansättning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, exklusive 
studentrepresentanter. Fakultetsstyrelsen beslutar om storlek och sammansättning på 
valberedningen utifrån följande.  
 
Valberedningen ska bestå av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
företrädare för övriga anställda samt minst två företrädare för studenterna. De vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärarna ska vara i majoritet. Valberedningen utser sin ordförande inom 
sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningen.  
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Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Studenterna deltar endast i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater som dekan, 
prodekan samt externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande. 
 
Kriterier för att vara röst- och nomineringsberättigad vid val av företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt respektive företrädare för övriga anställda i val till valberedning är desamma som 
vid val av ledamöter i fakultetsstyrelse, se 3.7.  
 
De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichefen/motsvarande. 
 
Efter nomineringen upprättar kanslichefen/motsvarande ett förslag till valberedning och dess 
uppgifter, som de röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichefen/motsvarande ansvarar 
för valförrättningen. 
 
Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I de fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem ledamöter, exklusive studentrepresentanterna, samt 
då majoriteten bland ledamöterna i valberedningen inte längre är företrädare för vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare ska kanslichefen/motsvarande ansvara för att fyllnadsval 
genomförs. 
 
För valberedning som utsetts före 2017-02-15 gäller övergångsbestämmelser såsom de anges 
under rubriken ikraftträdande i detta dokument. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning, i vallokal eller genom elektroniskt förfarande. 
Valförfarandet ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på 
såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den 
uppta namn på så många valbara personer som valet avser. 
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4 Institutioner 
Det som föreskrivs under punkterna 4.1 till 4.5 ska gälla även för andra motsvarande enheter vid 
Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på annat sätt, se 
3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
Mandatperioden för ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om det föreligger 
särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet ledamöter och 
sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § HL). 
 
Institutionsstyrelsens ledamöter, förutom ordförande och studentrepresentanterna, utses genom 
val. 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en 
period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med 
hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan 
med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
Prefekten ansvarar för institutionens löpande verksamhet och ska säkra att verksamheten bedrivs 
i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra avtal samt därmed säkerställa korrekt 
myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret upprätthålls. Prefekten har i övrigt de 
beslutsbefogenheter som institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen delegerat.  
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4.5       Ställföreträdande prefekt 
Prefekten ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande prefekt. Den 
ställföreträdande prefekten utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter förslag från 
institutionens anställda.  
 
Den ställföreträdande prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande och beslutande 
organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda studenters studieprestationer och 
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid 
handläggning av personalärenden som regleras genom anställningsordningen samt i beredning av 
val där studenterna inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas 
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av 
beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren inte har utsett någon 
studentrepresentant ska information lämnas till studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera 
instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, 
ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs utgöra remissinstans, eller, om flera kårers 
verksamhetsområden berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit 
överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, 
behöver dock inte föredras, såvida denna person inte är universitetets rektor. Rektors beslut fattas 
normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av förvaltningschefen eller den förvaltningschefen 
sätter i sitt ställe. 
 
Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets 
beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande 
av ett skriftligt förslag till beslut personligen presenterar detta genom redovisning för den person 
eller de personer som ska fatta beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har ansvar för att 
ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna föreskrifter. 
Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden goda förutsättningar för att fatta beslut som 
uppfyller de mål som har ställts upp för den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Lunds 
universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen 
(1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som 
anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av föredraganden, 
undertecknas av sekreteraren och justeras snarast.  
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat beslutet samt 
vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 
ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 
 
Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskoleförordningen 
universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden 
samt den som utsetts att vara examinator. 
 
Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som 
till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte 
annat är särskilt föreskrivet. 
 
Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden 
hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
Ikraftträdande 
Arbetsordningen träder i kraft 2017-02-15-och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2016-06-22, dnr STYR 2016/702. 
 
Övergångsbestämmelser 
Bestämmelsen avseende valberedningens sammansättning och storlek i avsnitt 3.8 träder i kraft 
för valberedning som väljs efter 2017-02-15. För valberedning som valts före 2017-02-15 gäller 
avsnitt 3.8 samt avsnitt 3.10 såsom det anges i Arbetsordning för Lunds universitet fastställd 
2016-06-22 (dnr STYR 2016/702).  
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


Arbetsordning samt årsplan för universitetsstyrelsen 


Styrelsen fastställde 2016-02-12 en reviderad Arbetsordning för 
universitetsstyrelsen (dnr STYR 2016/153). Av dokumentet framgår styrelsens 
uppgifter, arbetsformer, årscykel mm.  


I Arbetsordning för universitetsstyrelsen har hittills ingått årscykel för universitets-
styrelsen. Fr o m 2017 föreslås att årscykeln bryts ut ur arbetsordningen för 
universitetsstyrelsen och blir ett eget dokument som styrelsen fastställer årligen i 
oktober. Dokumentet ska så långt möjligt innehålla planering för kommande års 
styrelsesammanträde. Genom att årligen diskutera och fastställa kommande årsplan 
skapas en ökad flexibilitet och möjlighet för styrelsen att utforma kommande års 
mötesinnehåll utifrån aktuella frågor. Inför varje sammanträde tas i vanlig ordning 
förslag till dagordning fram av rektor i samråd med ordförande. Den årsplan (se 
bilaga 2) som nu föreslås innehåller en del ändringar jämfört med tidigare årscykel, 
bl a med anledning av den förändrade processen för arbetet med intern styrning och 
kontroll, riskutskottet och verksamhetsplanen.  


Sammanträdesdagar 2017 
Styrelsen beslutade vid sammanträde 2016-09-20 om datum för sammanträde 
2017. Med anledning av den årsplan som nu föreslås har ordförande bedömt att 
styrelsens internat bör ligga i juni så att styrelsen har gott om tid att diskutera 
verksamhetsplan och resursfördelning för kommande år inför att beslut i oktober. 
Utifrån detta, samt att det i juni kommer att vara ett antal nya ledamöter i styrelsen, 
föreslås att internatet 2017 läggs 15-16 juni och att ett vanligt heldagsmöte läggs 
den 20 september. 


Förslag till beslut: 


Styrelsen beslutar att 
- fastställa reviderad Arbetsordning för universitetsstyrelsen enligt bilaga 1,
- fastställa Årsplan för universitetsstyrelsen 2017 enligt bilaga 2,
- datum för styrelsens sammanträde juni 2017 ändras till ett internat 15-16 juni
och styrelsens planerade internat september 2017 ändras till ett vanligt
sammanträde 20 september.


Bilagor 
1. Förslag till Arbetsordning för universitetsstyrelsen
2. Förslag till Årsplan för universitetsstyrelsen 2017


2017-02-03 


1 


Dnr STYR 2017/151-152 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 20 a
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Univers i te tss tyre lsen  
 


 
Arbetsordning för universitetsstyrelsen 
 
Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 
20176-02-125 och ersätter tidigare arbetsordning för universitetsstyrelsen från  
20165-042-2412 (dnr STYR 20156/428153). 
 
1. Styrelsens uppgifter  
 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och 
svarar för att dess uppgifter fullgörs (Högskolelagen (HL) 2 kap 2 §).  
 
Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten 
och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de 
förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den 
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl 
med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap 2 § HF):  
 


1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och 
högskolans organisation, 


 
2. om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare 


framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en 
intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,  


 
3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och 


revisionsrapporter, 
 


4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med 
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 
10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),  


 
5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av 


denna, 
 


6. om den antagningsordning som anges i 6 kap 3 § andra stycket HF 
 


2017-02-03 
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Dnr STYR 2017/151 


FÖRSLAG 







 
 
 2 (6) 


7. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans 
övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av 
ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är 
föreskrivet i lag eller förordning, 
 


8. om en anställningsordning  
 


9. om viktigare föreskrifter i övrigt, och 
 


10. i övriga frågor som är av principiell vikt. 
 
Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om 
delårsrapport (2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen 
om:  
 
• förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap 8 § HF),  
• utseende av rektors ställföreträdare (2 kap 10 § andra stycket HF),  
• utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap 1 § andra stycket HF),  
• utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap 15 § första stycket 


HF),  
• en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av 


lärare, övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om 
anställning av rektor (2 kap 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 
10 § HF) samt val av lärarrepresentanter (2 kap 7 a § första stycket).  
 


Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta:  
• om ägardirektiv till holdingbolag,  
• om anknutna stiftelser, 
• om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som 


studentkår för viss tid (4 kap 8 § HL),  
• om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap 14 § fjärde 


stycket HF, och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds 
universitet.  


 
Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för 
att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, 
rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta 
förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra 
ärendet. Beslut, som fattats under sådana brådskande omständigheter, skall 
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen (2 kap 5 § HF). 
 
2. Ledamöter och övriga närvarande vid sammanträdet 
  
Styrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter varav lärarna 
och studenterna har rätt att utse vara representerade med tre ledamöter vardera (2 
kap 1 § och 7a § HF). 
 
Endast ledamöter har rösträtt. 
 
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden har: 
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Företrädare för de anställda  
Prorektor  
 
Övriga med närvaro- och yttranderätt är: 
Förvaltningschefen 
Ordförande för Lunds universitets studentkårer 
Planeringschefen 
Revisionschefen 
Styrelsens sekreterare 
Föredragande för visst ärende 
För enskilt ärende särskilt inbjuden person 
 
Styrelsen kan även ge annan person närvaro- och yttranderätt. 
 
3. Sammanträden 
 
Styrelsen sammanträder normalt sex gånger om året. Sammanträdena är 
företrädesvis förlagda kl 10 – 16 på olika platser inom Lunds universitet. Detta 
med undantag för ett sammanträde per år som är ett internat. 
  
Styrelsen beslutar vid höstterminens första sammanträde om datum för kommande 
års sammanträden. 
 
Styrelsen kan besluta om extra sammanträde.  I brådskande fall kan beslut om extra 
sammanträde fattas av ordföranden i samråd med rektor.  
 
Sammanträdet leds av ordförande. Styrelsen ska vid sitt första sammanträde under 
en ny mandatperiod inom sig utse en vice ordförande (2 kap 1 § HF). Denne träder 
in i ordförandens ställe vid dennes frånvaro. 
 
4. Dagordning och handlingar 
 
De ärenden som styrelsen planerar att ta upp kommande år fastställs så långt 
möjligt årligen vid styrelsens oktobersammanträde. Inför varje möte ansvarar 
rektor Rektor ansvarar, i samråd med ordförande, för att förslag till dagordning tas 
fram. Styrelsen fastställer dagordningen vid sammanträdet. 
 
Kallelse jämte dagordning och handlingar skickas till ledamöterna med reguljär 
post samt e-post senast sju dagar innan sammanträdet. I undantagsfall kan 
kompletterande handlingar skickas ut senare. Samma dag skickas även samtliga 
handlingar för kännedom till:  
Samtliga med närvarorätt enligt punkt 2 ovan 
Dekaner/motsvarande 
Kansli- och sektionschefer/motsvarande 
Studentkårerna 
 
Tre arbetsdagar innan sammanträdet skickas handlingar till de nyhetsredaktioner 
som så önskar tillsammans med inbjudan till den pressträff som hålls efter 
sammanträdet.  
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5. Beredning och föredragning av ärenden 
 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (2 kap 6 § HF) av den som rektor utser. 
Rektor ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och 
universitetets egna föreskrifter. Det är även rektor som beslutar om annan 
tjänsteman än föredragande ska delta vid föredragningen. 
 
Olika intressenter, som vill påverka styrelsen inför ett beslut, t ex om budgeten för 
det kommande året, bör hänvisas till rektor. Mer omfattande ärenden ska normalt 
först föredras och diskuteras vid ett sammanträde för att sedan tas upp igen vid ett 
senare sammanträde för avslutande diskussion och beslut. 
 
Styrelsen förväntas ha läst utsänt material inför mötet. 
 
6. Beslut  
 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande 
(eller vice ordförande) och rektor (eller prorektor) är närvarande (2 kap 4 § HF).  
 
Vid beslutsärenden ska ordförande vid behov sammanfatta diskussionen och 
avsluta med att formulera ett tydligt beslutsförslag som styrelsen tar ställning till. 
Styrelsen bör eftersträva att komma fram till beslut i enighet. Om det finns delade 
meningar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Önskar ledamot få yrkande eller avvikande mening förd till protokollet 
ska detta inlämnas skriftligt. Även tjänstemän som är med om den slutliga 
handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening 
antecknad (19 § Förvaltningslagen).  
 
Styrelsen bör sträva efter att ta ställning till principiella frågor och överlåta till 
rektor att, när så behövs, fatta de mera detaljerade besluten. 
 
7. Efter mötet 
 
Pressträff 
Efter avslutat sammanträde håller rektor en pressträff. 
 
En grundregel för ett väl fungerande styrelsearbete är att styrelsen uttalar sig 
genom sina beslut och att rektor har styrelsens förtroende att förmedla styrelsens 
beslut till medarbetare vid universitet och till allmänheten, inklusive media. Det 
innebär att styrelsens ledamöter har möjlighet att hänvisa frågor från t ex 
nyhetsmedia till rektor.  
 
Protokoll och justering 
Protokoll skrivs av styrelsens sekreterare och ska undertecknas av sekreteraren och 
justeras av ordföranden och den styrelseledamot som vid sammanträdets början 
utsetts till protokolljusterare. Protokoll ska normalt vara justerat inom 14 dagar 
efter det att sammanträdet avslutats. Det justerade protokollet sänds ut till 
styrelsens ledamöter tillsammans med kallelse till följande sammanträde. 
 
Justerat protokoll med bilagor läggs ut på styrelsens hemsida. 
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8. Årsmötesplan för styrelsen  
 
Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp: 
Öppnande av sammanträdet 
Fastställande av dagordning 
Utseende av justeringsperson 
Protokoll från föregående sammanträde 
Rektors information 
Rapport från LUS 
Rapport från revisionsutskottet 
Förteckning av rektorsammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser 
Förteckning över nyutnämnde professorer 
Övriga frågor 
 
Dessutom ska följande frågor tillsvidare följas upp två gånger årligen: 
MAX IV  
ESS 
Kapitalförvaltningen i anknutna stiftelser i förhållande till Lunds universitets 
värdegrund  
Styrning av informationssäkerhet  
 
 
Övriga ärenden som behandlas årligen av styrelsen framgår av tabellen nedan. Vid 
behov kan punkter flyttas.  


Sammanträde  Ärende 
 
Februari 


 
Information om ekonomiskt utfall per 31 december  
Bedömningen av intern styrning och kontroll 
Fastställande av årsredovisning till regeringen 
Beslut om totalbudget 
Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen 
Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport 
Uppföljning av styrelsens beslut föregående år 
 


 
April 


 
Information om kvartalsutfall per 31 mars 
Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå 
Analys av utbildning på forskarnivå 
 


 
Juni 


 
Rapport om sökandesituationen inför höstterminen 
Diskussion och information inför kommande beslut om 
resursfördelning 
Delegation av beslut rörande delårsbokslut 
Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för 
Lunds universitets anknutna stiftelser 
Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget 
Rapport från Donationsstyrelsen 
 


 
September 


 
Diskussion kring strategier för framtida utmaningar 
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Utfall i antagningen 
Presentation av budgetpropositionen  
Anmälan av delårsrapport 
Beslut med anledning av internrevisionens halvårsrapport 
Sammanträden kommande år  
 


 
Oktober 


 
Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 
innevarande år 
Utfall för Lunds universitet i budgetpropositionen 
Beslut om övergripande riskvärdering för Lunds universitet 
Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning kommande år 
och planeringsförutsättningar för de därpå följande tre åren 
 


 
December 


 
Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 
Bedömning av intern styrning och kontroll 
Beslut om revisionsplan kommande år 
Rapport om kvalitetsarbete inom utbildning på grund- och 
avancerad nivå 
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Årsplan för universitetsstyrelsen 2017 
 
Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp på dagordningen: 
 


Öppnande av sammanträdet 
Fastställande av dagordning 
Utseende av justeringsperson 
Protokoll från föregående sammanträde 
Rektors information 
Rapport från LUS 
Rapport från revisionsutskottet 
Förteckning av rektorsammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser 
Förteckning över nyutnämnda professorer 
Övriga frågor 


 
 
Revisionsutskottet har möte inför varje styrelsesammanträde och riskutskottet har 
möte inför styrelsens sammanträde i april, juni och oktober. 
 
  


Sammanträde  Ärende 
 
15 februari 


 
Rapport från uppföljning av att avtal tecknas av behörig 
firmatecknare 
Information om ekonomiskt utfall per 31 december  
Fastställande av årsredovisning till regeringen inkl bedömning 
av intern styrning och kontroll 
Beslut om totalbudget samt flerårsprognos  
Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen 
Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport 
Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor 
Rekrytering av prorektor 
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21 april 


 
Information om kvartalsutfall per 31 mars 
Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten  
Rapport från arbetet med jämställdhetsintegrering 
Rapport från Science Village Scandinavia 
Redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll 
Rekrytering av prorektor 
Presentation av budgetdialoger med fakulteterna 
Analys av utbildning på grund- och avancerad samt forskarnivå 
– tema 2017 är jämställdhet 
 


 
15-16 juni 
(internat 
lunch-lunch) 


 
Presentation och analys av kvalitetsdialoger med fakulteterna  
Information och diskussion inför kommande beslut om 
verksamhetsplan och resursfördelning 
Delegation av beslut rörande delårsbokslut 
Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för 
Lunds universitets anknutna stiftelser 
Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget 
Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna 
stiftelser och ändamålsbundna donationer  
Rekrytering av prorektor 
Presentation av plan för uppföljning av den strategiska planen 
Utseende av revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid 
Lunds universitet, Gerdahallen 
 


 
20 september 


 
Presentation av budgetpropositionen  
Information om utfall i antagningen 
Rapport från MAX IV  
Rapport från Science Village Scandinavia 
Anmälan av delårsrapport 
Beslut med anledning av internrevisionens halvårsrapport 
Sammanträden kommande år  
 


 
27 oktober 


 
Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten  
Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 
innevarande år 
Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2018 och 
planeringsförutsättningar för 2019 - 2021 
Rapport om omvärldsanalys  
Fastställande av styrelsens årsplan kommande år 
 


 
14 december 


 
Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 
Beslut om övergripande risker samt bedömning av intern 
styrning och kontroll 
Beslut om revisionsplan kommande år 
Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna 
stiftelser och ändamålsbundna donationer 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2016-11-18 – 2017-01-26 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Anställning som adjungerad professor i arkitektur 2016-11-17


2. Anställning som gästprofessor i arkitektur 2016-11-17 


3. Förnyad anställning som adjungerad professor i
fysik


2016-11-17 


4. Förnyad anställning som adjungerad professor i
plastikkirurgi


2016-11-17 


5. Yttrande över förslag till nya avgiftsnivåer i
förordningen (2008:463) om vissa avgifter till
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM2016-4305)


2016-11-17 


6. Föreskrifter om uppgiftsfördelning inom det
systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet,
med bilagor


2016-11-17 


7. Indragning av handledning och andra resurser för
doktorand


2016-11-17 


8. Ekonomiskt stöd till Miljöbron Skåne 2017 2016-11-17 


9. Angående remissen över betänkandet En trygg
dricksvattenförsörjning


2016-11-21 


10. Yttrande över promemorian Driftsformer för
universitetssjukhus


2016-11-24 


11. Förnyad anställning som adjungerad professor i
konstruktionsteknik med inriktning mot industriell
framtagning av träkonstruktioner


2016-11-24 


2017-02-06 
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12.  Inrättande av Climate KIC vid Lunds universitet 


och fastställande av föreskrifter 
2016-11-24 


13.  Utseende av föreståndare för Climate KIC vid 
Lunds universitet 


2016-11-24 


14.  Entledigande av ledamot i Odeums styrelse 2016-11-24 


15.  Yttrande över anmälan av misstänkt brott mot 
yttrande- och meddelarfriheten vid Lunds 
universitet 


2016-11-24 


16.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
mobil kommunikation och internetbaserade 
affärsmodeller 


2016-11-24 


17.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
biomekanik, särskilt ortopediska biomaterial 


2016-11-24 


18.  Utseende av föreståndare för den nationella 
forskningsstrukturen ICOS 


2016-11-24 


19.  Anvisning av universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel till ICOS Sweden 
2016-2020 


2016-11-24 


20.  Anvisning av universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel till ICOS Carbon 
Portal 2017-2019 


2016-11-24 


21.  Fördelning av medel till universitetsgemensamma 
internationaliseringsprojekt 2016 


2016-11-24 


22.  Utseende av ledamöter i styrelsen för Albert 
Påhlssons stiftelse för forskning och välgörenhet 


2016-11-24 


23.  Utseende av föreståndare för HAREC - sydsvenskt 
centrum för funktionsnedsättning och 
funktionshinder 


2016-11-24 


24.  Genomförande av projektet framtagande av 
Asienstrategi för Lunds universitet 


2016-12-01 


25.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet MERGE – ModElling the 
Regional and Global Earth System 


2016-12-01 


26.  Utseende av ledamot i stipendienämnden vid 
Lunds universitets stipendiestiftelse 


2016-12-01 


27.  Utseende av ny ledamot i kampanjstyrelsen för 
universitetets donationskampanj ”Lunds 
universitet - För en bättre värld” 


2016-12-01 
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28.  Finansiering av utvärderare i samband med 


universitetets nominering av Wallenberg Academy 
Fellows 2017 


2016-12-01 


29.  Lunds universitets administrativa pris 2017 2016-12-01 


30.  Utseende av extern ledamot i Biblioteksstyrelsen 2016-12-01 


31.  Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för 
Lunds akademiska golfklubb 


2016-12-01 


32.  Utseende av ledamot tillika ordförande i styrelsen 
för Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn 


2016-12-01 


33.  Utseende av ledamöter och ordförande till 
styrelsen för Lunds Studentskegård 


2016-12-01 


34.  Utseende av ledamöter till styrelsen för Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Lunds universitet 


2016-12-01 


35.  Anställning som gästprofessor i företagsekonomi 2016-12-08 


36.  Pedagogiskt pris 2017 2016-12-08 


37.  Samfinansiering av bidrag från National Institutes 
of Health (NIH) 2015 


2016-12-08 


38.  Bidrag till universitetets indirekta kostnader från 
National Institutes of Health (NIH) avseende år 
2015 


2016-12-08 


39.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet IT och mobil kommunikation, 
inklusive framtida lösningar för kommunikation 
och ledningssystem - eLLIIT 


2016-12-08 


40.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet EpiHealth – Epidemiology for 
Health 


2016-12-08 


41.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet Multipark - Multidisciplinary 
research focused on Parkinson's disease 


2016-12-08 


42.  Klassificering av kurser i utbildningsområden 
2016 


2016-12-08 


43.  Samfinansiering av innovationsstöd 2017 2016-12-08 


44.  Anvisning av medel till tidskriften Gränsløs 2017-
2018 


2016-12-08 


45.  Ändrad organisatorisk placering för SASNET 2016-12-08 
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46.  Föreskrifter för Centrum för Mellanösternstudier 2016-12-08 


47.  Utseende av föreståndare för Lunds lasercentrum 2016-12-08 


48.  Utseende av ordförande och ledamöter i styrelsen 
för Pufendorfinstitutet 


2016-12-08 


49.  Överföring av Trafikflyghögskolans ekonomiska 
resultatansvar och bokföring från USV till LTH, 
samt villkor för detta 


2016-12-08 


50.  Utseende av ordförande och vice ordförande för 
Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa 
(the Swedish National Graduate School for 
Competetive Science on Ageing and Health, 
SWEAH) 


2016-12-08 


51.  Utseende av extern ledamot till styrelsen för 
konstnärliga fakulteten 


2016-12-08 


52.  Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds 
universitet 


2016-12-14 


53.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
miljöledning och miljörevision i ett strategiskt 
perspektiv 


2016-12-14 


54.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet StemTherapy - National 
initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy 


2016-12-14 


55.  Utseende av LU-intern koordinator för det 
strategiska forskningsområdet EXODIAB – 
Excellence in Diabetes Research in Sweden 


2016-12-14 


56.  Avslut av WTS och flytt av ingående delar 2016-12-14 


57.  Anvisning av medel ur lokalfonden till 
Agardhianum 2017-2019 


2016-12-14 


58.  Anvisningar ur lokalfonden för magasinslokaler 
till Historiska museet 2017-2019 


2016-12-14 


59.  Anvisningar ur lokalfonden för magasinslokaler 
till Skissernas museum 2017-2019  


2016-12-14 


60.  Anvisning av medel ur lokalfonden till Historiska 
museet vid Lunds universitets förberedelse inför 
kommande lokalflytt  


2016-12-14 


61.  Forskningsstrategi för Lunds universitet 2017- 
2021 


2016-12-14 
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62.  Utseende av revisor med suppleant för Stiftelsen 


Lunds universitets gästhem  
2016-12-14 


63.  Utseende av revisor med suppleant för Lunds 
studentskegård 


2016-12-14 


64.  Yttrande angående beslut om prövning av Lunds 
universitets verksamhet i Lunds kommun enligt 
lagen om skydd mot olyckor 


2016-12-14 


65.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
tillämpad elektronik, särskilt 
elektronikkonstruktion 


2016-12-21 


66.  Anställning som adjungerad professor i 
elektromagnetisk fältteori 


2016-12-21 


67.  Ändrad ämnesbenämning för anställning som 
professor 


2016-12-21 


68.  Information om ledig anställning som professor i 
barn- och ungdomspsykiatri 


2016-12-21 


69.  Utseende av lagfaren ledamot och företrädare för 
lärarna vid Lunds universitet i universitetets 
disciplinnämnd samt ersättare för dessa 


2016-12-21 


70.  Lunds universitets strategi för nyttiggörande av 
MAX IV och ESS 


2016-12-21 


71.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2016-12-21 


72.  Val av tre ledamöter i universitetsstyrelsen 2016-12-21 


73.  Finansiering av rektorsråd 2016 och 2017 2016-12-21 


74.  Förändrad samfinansiering av VINN Excellence 
Centre Antidiabetic Food Centre 2016 


2016-12-21 


75.  Förlängning av uppdrag som föreståndare för 
Centrum för Mellanösternstudier 


2016-12-21 


76.  Förlängning av uppdrag som föreståndare för 
CIRCLE 


2016-12-21 


77.  Utseende av revisor med suppleant för Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Lunds universitet 


2016-12-21 


78.  Ny inrättandeperiod för Lunds universitets 
Hållbarhetsforum 


2016-12-21 


79.  Föreskrifter för Lunds universitets 
Hållbarhetsforum 


2016-12-21 
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80.  Utseende av ordförande och ledamöter till 


styrgruppen för Lunds universitets 
hållbarhetsforum 


2016-12-21 


81.  Yttrande över remissen En översyn av 
överskottsmålet (SOU 2016:67) 


2017-01-12 


82.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
försäkringsmedicin med inriktning mot 
rörelseorganens sjukdomar 


2017-01-12 


83.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi med 
speciell inriktning på huvud- och halsonkologi 


2017-01-12 


84.  Yttrande över överklagande 2017-01-12 


85.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2017-01-12 


86.  Utseende av ställföreträdande föreståndare för 
Centrum för preventiv livsmedelsforskning 


2017-01-16 


87.  Yttrande över Ett samlat ansvar för tillsyn över 
den personliga integriteten (SOU 2016:65) 


2017-01-19 


88.  Yttrande över förslag till strategi för ökad 
användning av solel (ER 2016:16), samt förslag 
till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20) 


2017-01-19 


89.  Extra tilldelning 2016 för arbetsinsatser med 
åtgärder för intern styrning och kontroll, 
samverkan och ranking 


2017-01-19 


90.  Anställning som gästprofessor i forskningspolitik 2017-01-26 


91.  Anställning som gästprofessor i finansiell ekonomi 2017-01-26 


92.  Yttrande över Entreprenörskap i det tjugoförsta 
århundradet, betänkande av 
Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72) 


2017-01-26 


93.  Anvisning av universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel enligt utlysning 2016 


2017-01-26 


94.  Finansiering av en anställning kring 
samverkansfrågor 2017 


2017-01-26 


95.  Utbildningsplatser för vissa kompletterande 
utbildningar 


2017-01-26 


96.  Utseende av ledamot i styrelsen för HAREC – 
sydsvenskt centrum för funktionsnedsättning och 
funktionshinder 


2017-01-26 
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Remisser inkomna under perioden 2016-11-18 – 2017-01-26 
 


1.  Promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2017-02-17. 
 


2.  En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (Ds 2016:39). Svar 
till Justitiedepartementet senast 2017-02-16. 
 


3.  Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om 
högskoleprovet, UHRFS 2015:3. Svar till Universitets- och högskolerådet 
senast 2017-01-20. 
 


4.  Skatt på finansiell verksamhet (2016:76). Svar till Finansdepartementet 
senast 2017-02-15. 
 


5.  Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2. Svar till 
Kemikalieinspektionen senast 2017-03-24. 
 


6.  Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande 
av utsatta personer (SOU 2016:70). Svar till Justitiedepartementet senast 
2017-02-23. 
 


7.  Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen. Svar till 
Miljö- och energidepartementet senast 2017-02-17. 
 


8.  Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Svar 
till Statens Geotekniska institut senast 2017-02-01. 
 


9.  Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med 
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om 
årsredovisning och koncernredovisning – komplettering till förslaget till 
allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning. Svar till 
Bokföringsnämnden 2017-02-28. 
 


10.  En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-03-06. 
 


11.  Promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för 
forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2017-03-06. 
 


12.  Remiss på förslag om metadataspecifikation för utbildning och student 
för arkivändamål. Svar till SUHF senast 2017-01-31. 
 


13.  En svensk flygskatt (SOU 2016:83). Svar till Finansdepartementet senast 
2017-03-01. 
 


14.  Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - i dag, i morgon och i 
övermorgon (SOU 2016:86). Svar till Näringsdepartementet senast 2017-
03-13. 
 


15.  Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige. Svar till 
Socialdepartementet senast 2017-03-20. 
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16.  Kriminalvårdssekretess. Svar till Justitiedepartementet senast 2016-02-
24. 
 


17.  En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-03-31.  
 


18.  SIS-Remiss 15143 IT-standarder för Lärande. Svar till SIS senast 2017-
03-14. 
 


19.  Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista. Svar till Socialdepartementet 
senast 2017-04-13. 
 


20.  Remiss av EU-rättsakter. Svar till Utrikesdepartementet senast 2017-02-
22. 
 


21.  Remiss avseende förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom 
hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland. Svar till 
Socialstyrelsen senast 2017-03-01. 
 


22.  KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samording av de 
sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om 
tillämpningsbestämmelser om förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 
april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Svar till 
Socialdepartementet senast 2017-01-27. 
 


23.  Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens 
energi (SOU 2017:02). Svar till Miljö- och energidepartementet senast 
2017-04-19. 
 


24.  Boverkets förslag till ändring av verkets byggregler m.m. Svar till 
Boverket senast den 2017-02-24. 
 


25.  Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 
För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar 
tillväxt och välfärd. Svar till Näringsdepartementet senast 2017-04-22. 
 


26.  DS 2016:20 Strada - Transportstyrelsens olycksdatabas. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2017-02-13. 
 


27.  Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilaga till examensbevis. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2017-02-25. 
 


 
 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2016-11-18 – 2017-01-26
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Förva l tn ingschef   


Årsrapport från Internrevisionen 2016 


I detta PM ger universitetsledningen kommentarer till internrevisionens årsrapport 
2016. 


Internrevisionens arbete uppskattas av universitetsledningen. Granskningarna ger 
värdefull genomlysning av verksamheten. Den visar inte bara var den interna 
styrningen och kontrollen kan förbättras, utan ger även goda rekommendationer 
hur detta kan göras.   


Universitetsledningens svar på rekommendationerna i de granskningar som har 
genomförts under 2016 är återgivna i rapporten. Som anges i internrevisionens 
kommentar till årsrapporten är ännu inte alla åtgärder genomförda, men arbete 
pågår med att hantera de iakttagelser och rekommendationer som lämnats.  


Årsrapporten innehåller även uppföljning av granskningar genomförda 2010 – 
2015. Huvuddelen av de lämnade rekommendationerna har genomförts och det 
pågår arbete med att genomföra flertalet av resterande rekommendationer.  
Universitetsledningen instämmer i vikten av att uppföljning görs beträffande 
hantering av bisysslor. Sektionen Personal ska årligen under andra kvartalet med 
början i år genomföra stickprovsuppföljning av dels att bisysslor anmäls i enlighet 
med gällande regelverk, dels att lämnade anmälningar är korrekta. 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


- att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna.


2017-01-27 


Universitetsstyrelsen 


1 PM Bilaga 7 b


Dnr STYR 2017/101 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


 
 


Uppföljning av universitetsstyrelsens beslutade uppdrag 
2012 - 2016 


Nedan görs en uppföljning av de uppdrag som styrelsen beslutat om 2016 samt de 
uppdrag som beslutades om 2012 - 2015 och som ej var slutrapporterade vid 
uppföljningen som presenterades i februari 2016. Redovisningen är gjord i 
kronologisk ordning.  


Normalt redovisas i detta dokument endast de delar av besluten som rör uppdrag 
som ges till rektor.  


2012 § 85 Information om Forsknings- och Innovationspropositionen 
2013-2016 


Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor, att baserat på diskussion främst i forsknings-
nämnden, återkomma till styrelsen för att presentera en strategi för hur ett 
långsiktigt arbete med rekrytering, inklusive mottagande osv, av internationella 
forskare kan ske. 


Uppföljning: Rapport lämnad vid sammanträde 2016-09-20 § 14. 


2012 § 108 Utmaningar för Lunds universitet 


Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att senast till styrelsesammanträdet i april 2013 
återkomma till styrelsen med en konkret plan för hur universitetets strategiska plan 
ska följas upp. 


Uppföljning: Rektor informerade vid sammanträde 2014-09-19 om att strategiska 
planer har tagits fram av fakulteterna där man utgått från LU:s strategiska plan och 
vidare uppföljning överlämnas till kommande ledning. Under 2015 har fokus legat 
på arbetet med ny strategisk plan för perioden 2017 – 2026. Rektor redogjorde för 
förslag till uppföljning av den strategiska planen vid sammanträde 2016-02-12 
§ 5 a.


2014 § 82 Beslut om Lunds universitets policy för hållbar utveckling 


Beslut: Styrelsen uppdrar åt ny rektor att omgående påbörja arbete med att utöka 
policyn så att den inte bara omfattar miljöfrågor utan hållbar utveckling i ett 


2017-01-30 


Universitetsstyrelsen 


Dnr STYR 2017/128 
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bredare perspektiv (slutlig formulering av uppdraget som justerades 2015-02-13 
§ 4). 
 
Styrelsen beslutar att fastställa Lunds universitets policy för hållbar utveckling 
enligt bilaga § 82 b. 
 
Uppföljning: Styrelsen fattade beslut om policy för hållbar utveckling vid 
sammanträde 2016-12-09 § 7.  
 
2013-06-15 § 50 Beslut om antagningsordning till forskarutbildning vid Lunds 
universitet 
 
Beslut: Styrelsen beslutar  
- att fastställa antagningsordning för utbildning på forskarnivå i enlighet med 
bilaga § 50 b. 
- att uppdra åt rektor att till styrelsens möte juni 2014 ta fram ett underlag på hur 
universitetet kan garantera att stipendiedoktorander får ersättning och villkor 
motsvarande ingångslönen för anställda doktorander. 
 
Uppföljning: Cecilia Lundberg redogjorde vid sammanträde 2015-04-24 § 13 för 
det regelverk som idag finns för stipendiefinansiering av doktorander och de 
möjligheter som finns att förbättra situationen för dessa doktorander. 
 
Styrelsen diskuterade alternativen och uppdrog åt rektor att återkomma till 
styrelsen i denna fråga. 
 
I juni 2015 tillsatte regeringen en utredning, Trygga villkor och attraktiva 
karriärvägar för forskare, som bl a skulle titta på trygga villkor för doktorander. 
Betänkandet presenterades våren 2016-03-31 och rektor rapporterade om 
utredningens förslag vid sammanträde 2016-02-12 § 5 a. Frågan har under hösten 
2016 diskuterats i bl a Rektors ledningsråd. Ambitionen är att ett förslag ska 
presenteras för styrelsen under 2017. 
 
2014-12-12 § 83 Beslut om vem som beslutar om utdelning av universitets 
medaljer 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att beslut om utmärkelse i form av universitetets guld 
silver- och bronsmedalj ska fattas av rektor. 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att fatta beslut om hur beredning av beslut om utdelning 
av medaljer ska ske.  
 
Uppföljning: Beslut fattat av rektor 2016-02-11.  
 
2015-12-11 § 6 i Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds 
universitet  
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med en redogörelse för vad 
Lunds universitet på kort sikt kan göra för att öka externrekrytering till 
läraranställningar.     
 
Uppföljning: Rapport lämnad vid sammanträde 2016-04-15 § 9. 
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2015-12-11 § 14 Eventuellt övrigt 
 
Beslut: På grund av de ansträngda offentliga utgifterna i Sverige beslutar styrelsen 
att rektor ska återkomma med en riskanalys om detta kan komma att påverka 
tilldelningen av resurser till den högre utbildningen framöver. 
 
Uppföljning: Riskanalys presenterad vid sammanträde 2016-04-15 § 7. 
 
2016-02-12 § 6 Internrevisionens årsrapport 2015 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att: 
- att uppdra åt rektor att årligen till styrelsen rapportera om den uppföljning som 
görs för att säkerställa att avtal som Lunds universitet ingår tecknas av behörig 
firmatecknare i enlighet med föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och 
rätt att teckna avtal vid Lunds universitet. 
- att uppdra åt rektor att återkomma till styrelsen med förslag till möjlighet till 
sanktioner i de fall avtal skrivs under av icke behörig firmatecknare. 
 
Uppföljning:  
- rapport kommer att lämnas årligen vid styrelsens februarimöte, 
- uppdraget rapporterades vid sammanträde 2016-06-22 § 7 e samt 2016-09-20 § 
10. 
  
2016-02-12 § 12 Lägesrapport från den centrala Ledningsgruppen för 
jämställdhet och likabehandling 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att ge rektor i uppdrag att återkomma till styrelsen om 
hur mål att göra Lunds universitet till ett jämställt universitet till 2020 kan 
formuleras, mätas och uppnås. 
 
Uppföljning: Rapport lämnad till styrelsen vid sammanträde 2016-04-15 § 8 och 
beslut fattat vid sammanträde 2016-06-22 § 9. 
 
160622 § 7 a Information, Rektorsrapport  
 
Beslut: Styrelsen är enig om att när beslut om nationell hantering för oredlighet i 
forskning är beslutad ska frågan tas upp i styrelsen. 
 
Uppföljning: Beslut inväntas. 
 
2016-06-22 § 7 c Rapport från revisionsutskottet 
 
Beslut: Bl a har följande frågor behandlats vid revisionsutskottets möte: 
…. 
- svar på granskning av intern styrning och kontroll inom projekthanteringen. 
Revisionsutskottet vill ha ett tydligare svar på denna granskning. 
Förvaltningschefen återkommer med reviderat svar. 
 
Uppföljning: Förvaltningschefen lämnat reviderat svar 2016-08-08. 
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160920 § 9 Diskussion med anledning av Macchiarini-utredningen 
 
Beslut: Styrelsen välkomnar att arbetet med att se över rekryteringsprocessen är 
påbörjad sedan en tid tillbaka. Styrelsen beslutar bjuda in projektgruppen att 
redovisa sina förslag/resultat för styrelsen. 
 
Uppföljning: Redovisning planeras ske under våren 2017. 
 
2016-10-28 § 6 c Information, Rapport från revisionsutskottet 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att tillse att erforderliga åtgärder vidtas i 
anledning av internrevisionens granskning av intern styrning och kontroll vid 
CIRCLE. Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen på decembermötet. 
 
Uppföljning: Rapportering gjord vid sammanträde 2016-12-09 § 6 f. 
 
2016-10-28 § 7 Beslut om utvärdering av universitetsstyrelsens arbete 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra åt docent Hans Modig att utvärdera arbetet 
inom Lunds universitets styrelse. Rapport ska lämnas senast 2017-01-31 och 
presenteras vid styrelsens sammanträde 2017-02-15. 
 
Uppföljning: Rapport lämnad och kommer att presenteras vid sammanträde 2017-
02-15. 
 
161209 § 10 Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 
 
Beslut: Torbjörn von Schantz redogör för sin syn på de utmaningar och möjligheter 
som Lunds universitet står inför.  
 
Styrelsen diskuterar kring olika lärosätens närvaro i Bryssel, vikten av att Lunds 
universitet också finns där och möjlighet till synergieffekter genom samverkan 
med andra aktörer på plats.  
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen med förslag till hur Lunds 
universitet kan öka sin närvaro i Bryssel. 
 
Uppföljning: Rektor planerar återkomma under 2017. 
 
161209 § 11 Presentation av omvärldsanalys 
 
Beslut: Styrelsen diskuterade en utvecklad form av omvärldsanalys. Ledamoten 
Svegfors åtog sig att inkomma med en utvecklad idéskiss. 
 
Uppföljning: Svegfors har inkommit med en utvecklad idéskiss december 2016 och 
arbete med konkretisering och förankring pågår. 
 
161209 § 12 Beslut om strategisk plan för Lunds universitet 2017 - 2026 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att  
- med justering enligt ovan fastställa Strategisk plan för Lunds universitet 2017 – 
2026 enligt bilaga § 12 b, 
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- uppdra åt rektor att vid styrelsens sammanträde i juni 2017, med beaktande av 
forskningspropositionen, presentera en plan för uppföljning av den strategiska 
planen. 
 
Uppföljning: Plan presenteras vid sammanträde 2017-06-16. 
 
161209 § 13 Intern styrning och kontroll, b) Beslut om riskvärdering 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma till styrelsen med en 
förvaltningsrättslig redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll. 
 
Uppföljning: En redogörelse kommer att presenteras vid sammanträde 2017-04-21. 
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2016-11-18 – 2017-01-26 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran
/kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Frank Lipnizki LTH Kemiteknik med 
inriktning mot 
separationsprocessen 


Utlysning 2017-01-01 


Helena Filipsson Nat fak Kvartärgeologi med 
inriktning mot 
maringeologi 


Befordran 2016-11-17 


Anders Håkansson Med fak Beroendemedicin särskilt 
spelberoende 


Befordran 2016-12-01 


Oksana Mont LTH Hållbar konsumtion - för 
en omställning till ett 
koldioxidsnålt och 
resurseffektivt samhälle 


Utlysning 2017-02-01 


Nancy Bocken LTH Hållbart företagande - för 
en omställning till ett 
koldioxidsnålt och 
resurseffektivt samhälle 


Utlysning 2017-02-01 


Anders Johansen Nat fak Astronomi med inriktning 
mot exoplaneter 


Befordran 2016-12-21 


Jenny Palm LTH Hållbar stadsutveckling - 
för en omställning till ett 
koldioxidsnålt och 
resurseffektivt samhälle 


Utlysning 2017-04-01 


2017-01-31 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017 (utlysningar, befordringar och kallelser) 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
1 st. 100 % 0 % 


Utlysningar 1 st. 0 st. 
Befordringar 0 st. 0 st. 


Kallelser 0 st. 0 st. 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016 (utlysningar, befordringar och kallelser) 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
40 st. 45 % 55 % 


Utlysningar 3 st. 9 st. 
Befordringar 14 st. 13 st. 


Kallelser 1 st. 0 st. 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015 (utlysningar, befordringar och kallelser) 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
33 st. 27 % 73 % 


Utlysningar 2 st. 10 st. 
Befordringar 7 st. 13 st. 


Kallelser 0 st. 1 st. 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2014 (utlysningar, befordringar och kallelser) Kvinnor Män 


33 st. 39 % 61 % 
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Univers i te tss tyre lsen  


Arbetsordning för universitetsstyrelsen 


Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 
2017-02-15 och ersätter tidigare arbetsordning för universitetsstyrelsen från  
2016-02-12 (dnr STYR 2016/153). 


1. Styrelsens uppgifter


Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och 
svarar för att dess uppgifter fullgörs (Högskolelagen (HL) 2 kap 2 §).  


Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten 
och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de 
förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den 
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl 
med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), nedan MF). 


Styrelsen ska själv besluta (2 kap 2 § HF): 


1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och
högskolans organisation,


2. om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare
framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en
intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,


3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och
revisionsrapporter,


4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt
10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),


5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av
denna,


6. om den antagningsordning som anges i 6 kap 3 § andra stycket HF


2017-02-15 
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7. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans 
övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av 
ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är 
föreskrivet i lag eller förordning, 
 


8. om en anställningsordning  
 


9. om viktigare föreskrifter i övrigt, och 
 


10. i övriga frågor som är av principiell vikt. 
 
Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om 
delårsrapport (2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen 
om:  
 
• förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap 8 § HF),  
• utseende av rektors ställföreträdare (2 kap 10 § andra stycket HF),  
• utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap 1 § andra stycket HF),  
• utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap 15 § första stycket 


HF),  
• en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av 


lärare, övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om 
anställning av rektor (2 kap 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 
10 § HF) samt val av lärarrepresentanter (2 kap 7 a § första stycket).  
 


Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta:  
• om ägardirektiv till holdingbolag,  
• om anknutna stiftelser, 
• om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som 


studentkår för viss tid (4 kap 8 § HL),  
• om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap 14 § fjärde 


stycket HF, och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds 
universitet.  


 
Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för 
att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, 
rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta 
förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra 
ärendet. Beslut, som fattats under sådana brådskande omständigheter, skall 
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen (2 kap 5 § HF). 
 
2. Ledamöter och övriga närvarande vid sammanträdet 
  
Styrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter varav lärarna 
och studenterna har rätt att utse tre ledamöter vardera (2 kap 1 § och 7a § HF). 
 
Endast ledamöter har rösträtt. 
 
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden har: 
Företrädare för de anställda  
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Prorektor  
 
Övriga med närvaro- och yttranderätt är: 
Förvaltningschefen 
Ordförande för Lunds universitets studentkårer 
Planeringschefen 
Revisionschefen 
Styrelsens sekreterare 
Föredragande för visst ärende 
För enskilt ärende särskilt inbjuden person 
 
Styrelsen kan även ge annan person närvaro- och yttranderätt. 
 
3. Sammanträden 
 
Styrelsen sammanträder normalt sex gånger om året. Sammanträdena är 
företrädesvis förlagda kl 10 – 16 på olika platser inom Lunds universitet. Detta 
med undantag för ett sammanträde per år som är ett internat. 
  
Styrelsen beslutar vid höstterminens första sammanträde om datum för kommande 
års sammanträden. 
 
Styrelsen kan besluta om extra sammanträde.  I brådskande fall kan beslut om extra 
sammanträde fattas av ordföranden i samråd med rektor.  
 
Sammanträdet leds av ordförande. Styrelsen ska vid sitt första sammanträde under 
en ny mandatperiod inom sig utse en vice ordförande (2 kap 1 § HF). Denne träder 
in i ordförandens ställe vid dennes frånvaro. 
 
4. Dagordning och handlingar 
 
De ärenden som styrelsen planerar att ta upp kommande år fastställs så långt 
möjligt årligen vid styrelsens oktobersammanträde. Inför varje möte ansvarar 
rektor , i samråd med ordförande, för att förslag till dagordning tas fram. Styrelsen 
fastställer dagordningen vid sammanträdet. 
 
Kallelse jämte dagordning och handlingar skickas till ledamöterna med reguljär 
post samt e-post senast sju dagar innan sammanträdet. I undantagsfall kan 
kompletterande handlingar skickas ut senare. Samma dag skickas även samtliga 
handlingar för kännedom till:  
Samtliga med närvarorätt enligt punkt 2 ovan 
Dekaner/motsvarande 
Kansli- och sektionschefer/motsvarande 
Studentkårerna 
 
Tre arbetsdagar innan sammanträdet skickas handlingar till de nyhetsredaktioner 
som så önskar tillsammans med inbjudan till den pressträff som hålls efter 
sammanträdet.  







 
 
 4 (4) 
5. Beredning och föredragning av ärenden 
 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (2 kap 6 § HF) av den som rektor utser. 
Rektor ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och 
universitetets egna föreskrifter. Det är även rektor som beslutar om annan 
tjänsteman än föredragande ska delta vid föredragningen. 
 
Olika intressenter, som vill påverka styrelsen inför ett beslut, t ex om budgeten för 
det kommande året, bör hänvisas till rektor. Mer omfattande ärenden ska normalt 
först föredras och diskuteras vid ett sammanträde för att sedan tas upp igen vid ett 
senare sammanträde för avslutande diskussion och beslut. 
 
Styrelsen förväntas ha läst utsänt material inför mötet. 
 
6. Beslut  
 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande 
(eller vice ordförande) och rektor (eller prorektor) är närvarande (2 kap 4 § HF).  
 
Vid beslutsärenden ska ordförande vid behov sammanfatta diskussionen och 
avsluta med att formulera ett tydligt beslutsförslag som styrelsen tar ställning till. 
Styrelsen bör eftersträva att komma fram till beslut i enighet. Om det finns delade 
meningar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Önskar ledamot få yrkande eller avvikande mening förd till protokollet 
ska detta inlämnas skriftligt. Även tjänstemän som är med om den slutliga 
handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening 
antecknad (19 § Förvaltningslagen).  
 
Styrelsen bör sträva efter att ta ställning till principiella frågor och överlåta till 
rektor att, när så behövs, fatta de mera detaljerade besluten. 
 
7. Efter mötet 
 
Pressträff 
Efter avslutat sammanträde håller rektor en pressträff. 
 
En grundregel för ett väl fungerande styrelsearbete är att styrelsen uttalar sig 
genom sina beslut och att rektor har styrelsens förtroende att förmedla styrelsens 
beslut till medarbetare vid universitet och till allmänheten, inklusive media. Det 
innebär att styrelsens ledamöter har möjlighet att hänvisa frågor från t ex 
nyhetsmedia till rektor.  
 
Protokoll och justering 
Protokoll skrivs av styrelsens sekreterare och ska undertecknas av sekreteraren och 
justeras av ordföranden och den styrelseledamot som vid sammanträdets början 
utsetts till protokolljusterare. Protokoll ska normalt vara justerat inom 14 dagar 
efter det att sammanträdet avslutats. Det justerade protokollet sänds ut till 
styrelsens ledamöter tillsammans med kallelse till följande sammanträde. 
 
Justerat protokoll med bilagor läggs ut på styrelsens hemsida. 
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1REKTOR HAR ORDET


Rektor har ordet


2016 har varit ett år då de akademiska värdena framträtt precis så eftersträvansvärda 
som de är – som universitetets ryggrad. De akademiska värdena bör aldrig tas förgivna, 
utan måste vårdas för att hålla. Genom att medvetandegöra oss själva och omvärlden 
om vikten av oberoende i forskning och utbildning, saklighet, kritisk granskning och 
en kvalitetsdrivande kultur får vi ett hållbart universitet. 


Samhället har gett oss förtroendet att bedriva forskning och utbildning på veten-
skaplig och konstnärlig grund. Därför ska all samverkan, all utbildning och forskning 
bedrivas i medvetenhet om att förtroende kan raseras – och vi stå utan grund. Varje 
medarbetares yrkesutövning är en del av universitetet och bidrar till samhällets förtro-
ende för verksamheten. Delta i samhällsdebatten, samverka med näringsliv, kulturliv 
och skolvärlden. Sprid kunskapen till omvärlden, lär dig nya perspektiv, men behåll 
oberoendet i utbildning och forskning. 


I slutet av 2016 blev Lunds universitet Skandinaviens första medlem i The Conversation, 
ett fristående mediehus som publicerar samhällsrelevanta vetenskapliga rön, fria för 
spridning, med cirka 11 miljoner läsare. Vi ser detta som ett första steg i att skapa breda 
kanaler för våra forskare att sprida forskningsresultat och delta i samhällsdebatten. I 
förlängningen hoppas vi på en svensk version.


I juni invigdes MAX IV under högtidliga former. MAX IV kommer att möjliggöra 
oväntade forskningsresultat. MAX IV kommer också att tillsammans med ESS framöver 
bli ett nav för nya samarbeten mellan industri och akademi. En särskild strategi för Lunds 
universitets engagemang vid MAX och ESS fastställdes i december. 


Universitetet har antagit en ny strategisk plan för de kommande 10 åren. Sex utveck-
lingsområden lyfts fram. Utbildning och forskning ska sammanflätas. Aktiva samarbe-
ten ska stimuleras för att bidra till att lösa samhällsutmaningarna. Utvecklingen som 
internationellt lärosäte ska fortsätta. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap 
lyfts fram som framgångsfaktorer. Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas 
attraktiva miljöer. Potentialen i MAX IV och ESS ska tillvaratas. 


En forskningsstrategi antogs också i slutet av december. Vårt breda universitet rym-
mer en skatt inom utbildning forskning. Bredden är unik och ska värnas. Den borgar för 
en rik intellektuell miljö där sann bildning kan gro. Nu gäller det att bygga virtuella och 
fysiska arenor över ämnesgränserna för att skapa infallsvinklar som inte skulle uppstått 
vid ett en-fakultetsuniversitet. 


Vår önskan för de kommande åren är ett ökat utbyte över ämnesgränserna. Nyfi-
kenheten ska driva oss. Ibland är det inte djupare du ska gå, utan ett steg åt sidan. 
350-årsfirandet kan förhoppningsvis bli en kunskapsresa, just lite på sidan om det egna 
ämnet. Så alla medarbetare och studenter, tack för ert engagemang det gångna året. 
Och låt 2017 gå i 350 års-jubileets tecken – ett år av kunskapsiver! 


Torbjörn von Schantz, rektor   Eva Wiberg, prorektor











3STUDENTERNA HAR ORDET


Studenterna har ordet


Ett samlat universitet. Det kan sägas har varit ledordet under 2016 och studenterna 
märker av skillnaden. I större utsträckning än innan börjar vi se en samsyn. Vi börjar 
skymta en idé om Lunds universitet som en organisation där de olika delarna dynamiskt 
interagerar och stödjer varandra istället för att slåss för eget bo. Vi är långt ifrån att 
vara där, men vi ser ändå början av denna förändring och de möjligheter som den för 
med sig.


Under 2016 har studenterna släppt studieplatsrapporten Var ska vi få plats? som visar 
att endast 24 procent av studenterna har en studieplats för att plugga utanför lärarledd 
tid. Detta problem har också belysts under året genom Humanistiska och Teologiska 
Studentkårens rapport Tomma scheman som lyfter att HT-studenter endast har i snitt 
mellan 3,5 till 7,2 timmars lärarledd tid per vecka. För att ta sig an dessa utmaningar 
krävs gemensamma prioriteringar och satsningar.


Under året har studentinflytandets roll diskuterats, somliga har till och med menat 
att studenterna genom detta inflytande endast försöker göra sin utbildning lättare. Vi 
är glada över att Lunds universitetet med besked har visat att studentinflytande inte 
är ett nödvändigt ont, utan en strategiskt prioriterad kvalitetsdrivare för hela verk-
samheten. I den nyklubbade strategiska planen sätts också denna ambition på pränt: 
”Lunds universitet ska säkerställa ett välfungerande studentinflytande på alla nivåer.”


Studenterna gläds också åt det faktum att sammanflätningen av utbildning och 
forskning får en central del både i ovanstående strategiska plan, men även i den 
forskningspolitiska riksdagspropositionen som lades under året. Vi ser fram emot att 
universitetet gör handling av orden.


Universiteten är på många sätt en förebild för hela samhället och måste således visa 
vägen framåt; framförallt inte sacka efter. Att universitetet nu verkar samla sig kring 
frågan om jämställdhet i akademin är för studenterna ett efterlängtat besked. Såväl 
styrelse som rektor har tydligt markerat vikten av att till slut komma till skott. Det stora 
arbetet återstår, men återigen hoppas vi att ord kommer att bli handling.


Allt detta är dock startskott. Beslut som ska förverkligas. Studentliv och studentin-
flytande; jämställdhet och likabehandling; samarbete inom och utanför lärosätet. 2017 
blir ett intressant år och det är nästan symboliskt att universitetets 350:onde år kan bli 
ett nyckelår för framtidens högre utbildning vid Lunds universitet.


Lunds universitets studentkårer
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1. Inledning
I detta kapitel introducerar vi årsredovisningen. Årets resultat sammanfattas och 
ett axplock av de nyheter som publicerats under 2016 presenteras.
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1.1 Välkommen till årsredovisningen 
Lunds universitet eftersträvar att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar 
och förbättrar vår värld och människors villkor. I årsredovisningen sammanfattas årets 
verksamhetsresultat och ekonomiska resultat. 


Årsredovisningen är den officiella redovisningen av årets verk-


samhet och ekonomiska resultat som överlämnas till regering-


en enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 


(2000:605). Den ska både uppfylla de formella krav som ställs 


och vara en informativ läsning för den som vill veta mer om 


vad som sker inom Lunds universitet. 


Årsredovisningen består av resultatredovisning, ekonomisk 


redovisning och finansiella rapporter. Resultatredovisningen 


ska utgå från universitetets uppdrag i Högskolelagen. I lagen 


anges bland annat att universitetets uppgifter är att bedriva 


utbildning på vetenskaplig eller konstnärlig grund, bedriva 


forskning, konstnärlig forskning, utvecklingsarbete samt sam-


verka med det omgivande samhället. Universitetet ska också 


verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kom-


mer till nytta och informera om sin verksamhet. 


I resultatredovisningen redovisas volymer, intäkter, kostna-


der och resultat inom huvuduppgifterna samt viktiga händel-


ser som påverkat resultatet av verksamheten. Här redovisas 


också resultatet av vår verksamhet i form av prestationer. Inom 


utbildningsområdet har man på nationell nivå kommit överens 


om att följande prestationer ska redovisas: helårsstudenter, 


helårsprestationer, forskarstuderande och doktorsexamina. 


Inom forskning ses resultatet främst som vetenskapliga publi-


kationer. Inom innovation och samverkan redovisas bland 


annat prestationerna patentansökningar och bolagsbildningar. 


Årsredovisningen 2016 har en förändrad disposition i jäm-


förelse med 2015. Förändringarna består i huvudsak av att 


det kapitel som helt varit ägnat åt att redovisa återrapporte-


ringskrav utgått. Återrapporteringskraven redovisas nu i övriga 


kapitel. Skälet till denna förändring är att den totala kvaliteten 


i redovisningen ökar om återrapporteringskraven redovisas i 


ett sammanhang.


INDELNING 
Årsredovisningen är indelad i åtta kapitel. 


Kapitel 1, Inledning: Här introducerar vi läsaren till årsredo-


visningen och sammanfattar årets resultat och de viktigaste 


händelserna. 


Kapitel 2, Ett universitet – många delar: Universitetet har 


en mångfald av olika verksamheter. I detta kapitel presenterar 


fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, MAX IV, 


kulturverksamheterna och Lunds universitets bibliotek ett urval 


av årets viktigaste händelser och strategiska val. 


Kapitel 3, Utbildning: I detta kapitel redovisas de perspektiv 


och förutsättningar som är grundläggande för att utveckla 


utbildningarna samt statistik över utbildning på grundnivå, 


avancerad nivå och forskarnivå. 


Kapitel 4, Forskning: I detta kapitel redovisas forskningsbi-


drag, starka forskningsmiljöer och volymutveckling av publi-


kationer. 


Kapitel 5, Samverkan och innovation: Här presenteras olika 


samverkansformer och samverkansprojekt samt universitetets 


arbete med att stödja nyttiggörande av forskningsresultat.


Kapitel 6, Kompetensförsörjning: Universitetets medarbe-


tare är en grundläggande förutsättning för att nå målen. Här 


redovisas personalstatistik och vad som görs för att säkerställa 


kompetensförsörjningen. 


Kapitel 7, Ekonomisk analys, finansiella rapporter samt 
redovisning av takbelopp. 


Kapitel 8, Om årsredovisningen: Här redovisar vi hur upp-


gifterna till årsredovisningen tagits fram och uppgifter om 


intern styrning och kontroll samt väsentliga uppgifter.
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1.2 Lunds universitet i korthet
Bredden är vår styrka. Lunds universitet är inte bara det största lärosätet i Sverige  
utan även det med flest fakulteter och ämnesområden. Universitetet har inom många 
olika områden världsledande forskning och välrenomme rade utbildningar med högt 
nationellt och internationellt söktryck. Utbildningen och forskningen bedrivs i 
huvudsak i Lund men universitetet har även verksamhet i Malmö, Helsingborg och 
Ljungbyhed. Universitetet har en stor och väl etablerad samverkan som inte minst 
omfattar näringslivet, regionen, kommunerna, andra lärosäten och myndigheter, 
kulturinrättningar och andra organisationer. 


Under året har cirka 45 000 personer studerat vid universitetet. 


Dessa kan välja mellan 75 utbildningsprogram på grundnivå, 


över 200 med examen på avancerad nivå och drygt 2 000 


fristående kurser. Cirka 3 000 studerar på forskarnivå. Universi-


tetet har ett rikt och välutvecklat studentliv där en stor mängd 


studentbostadsområden, nationer, kårer och föreningar finns 


på ett bekvämt gång- eller cykelavstånd. Lunds universitet är 


ett internationellt lärosäte där sammanlagt 15 procent, och 


över hälften av alla magister- och mastersstudenter, kommer 


från ett annat land. 


Lunds universitet är i ständig förändring. Nya utbildningar 


skapas och gamla stöps om för att än bättre anpassa sig till 


arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan. Nya 


forskningsgrupper bildas och många etablerade forskningsom-


råden har ytterligare flyttat fram sina positioner. MAX IV invig-


des under året med pompa och ståt, med både kungen och 


statsministern sida vid sida. Ett par stenkast från MAX IV byggs 


den internationella forskningsanläggningen European Spallation 


Source (ESS). Mellan dessa forskningsanläggningar planeras ett 


helt nytt område för forskning och samverkan.


Universitetet är en del av vårt samhälle och en viktig sam-


hällsaktör. Vi är en del av en ständigt föränderlig omvärld såväl 


som en aktiv pådrivare av förändring. Det studenterna lär sig 


under sin utbildning påverkar direkt eller indirekt alla arbets-


platser i vårt samhälle och deras verksamhet. Forskning är ett 


av de mer kraftfulla förändringsverktygen i vår moderna värld 


och har i grunden förändrat vår omvärld och våra liv.


UTMANINGAR
En viktig utmaning är att finna en balanspunkt mellan antalet 


studenter, kvalitetsnivå och utbildningsutbudets sammansätt-


ning. Ersättningsnivåerna skiljer sig mycket åt mellan olika 


ämnen. Utbildningar på avancerad nivå är ofta dyrare än på 


grundläggande nivå. Samtidigt måste liknande kvalitetskrav 


kunna ställas på all utbildning. Denna utmaning har blivit allt 


svårare då ersättningen för varje student inte följt med i den 


allmänna kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig 


urholkning av ersättningen samtidigt som kraven och förvänt-


ningarna från både regering och det omgivande samhället ökat.


Den externa finansieringen till forskningen har ökat, vilket i 


sig är glädjande, men det har skett i en betydligt snabbare takt 


än förstärkningen av basanslaget. Andelen externfinansiering 


har nått sådan proportion att det skadar universitetets möjlighe-


ter att göra egna strategiska val, att kunna ta ett långsiktigt och 


mer strategiskt arbetsgivaransvar. Dessutom påverkas balansen 


mellan kortsiktigt tillämpad forskning och långsiktig grundforsk-


ning. Samhället riskerar därmed att förlora den långsiktiga nyfi-


kenhetsdrivna grundforskningen och förmågan att säkerställa 


forskningsbredden. En bättre balans mellan de direkta statliga 


anslagen och de externa bidragen behöver därmed uppnås. 


Figur 1.1  
Ekonomisk utveckling (mnkr)


Figur 1.2  
Studenter på grundnivå och avancerad nivå (HTE)
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Förutsättningarna för hur kunskaps- och informationsför-


medling går till har på kort tid förändrats radikalt, inte minst 


genom det digitala informationsflödet. I det allt snabbare 


informationsflödet blir det svårare att avgöra vad som är sant 


och forskningsbaserat. Människor tycks i ökad utsträckning 


söka sig till information som bekräftar deras verklighetsbild 


snarare än att utgå ifrån faktabaserad kunskap. Samtidigt 


växer de populistiska rösterna sig starkare och vinner politiskt 


inflytande. De populistiska rösterna utnyttjar väl de nya infor-


mationskanalerna. Kombinationen av det nya medielandska-


pet och populismens frammarsch innebär nya utmaningar för 


de klassiska kunskapsbärande institutionerna.


Fler människor än någonsin lever på flykt i vår värld. Många 


av dem som kommit till Sverige har en påbörjad eller avslutad 


akademisk utbildning och flera har även många års arbets-


livserfarenhet. Universitetet står inför nya utmaningar i att 


kunna ta emot dem som har anlänt till Sverige. Att på rätt 


sätt tillvarata dessa människors kompetens kommer att vara 


avgörande inte bara för individerna utan även för samhället i 


stort. Det finns stora möjligheter att använda detta tillskott av 


kompetens och talang som en del av lösningen av problemet 


med flera av de bristyrken som finns idag. 


NY STRATEGISK PLAN
Lunds universitet har fått en ny strategisk plan som gäller från 


2017 till 2026. Att ta fram planen har varit en lång process som 


vicerektor Bo Ahrén har lett, men planen hade inte varit möjlig 


att ta fram utan allt engagemang från medarbetare och stu-


denter som har deltagit, kommit med idéer och gett synpunkter 


på innehåll och den riktning som universitetet ska ta framöver.


Visionen i den strategiska planen är samma som tidigare – ett 


universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår 


värld och människors villkor. Planen fokuserar på sex utvecklings-


områden: utbildning och forskning ska vara sammanflätade, 


aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna, 


utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter, ett välut-


vecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer, 


studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer 


och potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt. 


Den strategiska planen ska stämmas av och vid behov revi-


deras under den kommande tioårsperioden. Planen kommer 


att på olika sätt inkorporeras i fakulteternas och övrig verksam-


hets arbete framöver. Den strategiska planen kommer även att 


preciseras och bli vägledande för universitetets gemensamma 


verksamhetsplan och resursfördelning. 


EN BLICK FRAMÅT
Regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samver-


kan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 


lämnades till riksdagen i november 2016. Det övergripande 


målet för propositionen är att öka samverkan mellan högskola, 


näringsliv och samhälle för att möta de stora samhällsutma-


ningarna såväl som stärka landets konkurrenskraft. Samman-


lagt fördelas 2,8 miljarder kronor till sektorn fram till 2020. 


Denna proposition kommer framöver att påverka universite-


tets verksamhet. Universitetet välkomnar intentionen och de 


grundläggande målsättningarna i propositionen men beklagar 


samtidigt att flera viktiga frågor inte behandlas.


Universitetet har under lång tid efterlyst ökad handlingsfrihet 


och ökad autonomi. Ökad handlingsfrihet kan åstadkomma 


högre kvalitet i verksamheten såväl som främja samverkan och 


konkurrenskraften i vår allt mer globaliserade och föränder-


liga värld. Ökad autonomi handlar inte bara om att förbättra 


lärosätenas och landets ekonomi och konkurrenskraft. En 


grundläggande uppgift för universitet och högskolor är att 


vara självständiga och kritiskt granskande krafter i samhället. 


Lunds universitet avser att fortsätta verka för en utveckling 


som leder till ökad tillit och större handlingsfrihet. 


En viktig förutsättning för att kunna möta alla utmaningar 


vi står inför är att universitetet blir än bättre på att utnyttja sin 


bredd. Viktiga bidrag till många av de utmaningar vi står inför 


finns i de mångvetenskapliga mötena. Genom det kollegiala 


samarbetet kan vi uppnå än högre kvalitet i vår verksamhet 


och i våra beslut. Det kollegiala samarbetet kräver samtidigt 


ständig omvårdnad, ett arbete universitetet avser att fortsätta 


prioritera.


Figur 1.3  
Studenter på forskarnivå (HTE)


Figur 1.4  
Personal (HTE)
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1.3 Året som gick – händelser 2016
På Lunds universitet händer det dagligen spännande saker. Här presenteras ett litet 
axplock av det som hänt under 2016.


Prestigefulla ERC-bidrag för vetenskaplig excellens. De 


tre forskarna Paul Franks, Daniel Metcalfe och Christelle Prinz 


beviljas ERC Consolidator Grants i 2015 års utlysning. ERC-


anslagen söks i internationell konkurrens med vetenskaplig 


excellens som enda urvalskriterium. Europeiska forskningsrå-


dets (ERC) uppdrag är att främja forskning av högsta kvalité 


genom omfattande och långsiktig finansiering. ERC Consoli-


dator Grants är mycket prestigefyllda forskningsbidrag på cirka 


2 miljoner euro under fem år.


Rekordstor ökning av antalet sökande till masterutbild-
ningar. Lunds universitet fortsätter även 2016 att vara Sveriges 


mest populära lärosäte för studenter som söker internationella 


masterutbildningar. Cirka 21 500 personer sökte ett masters-


program vid Lunds universitet med start hösten 2016, vilket är 


ungefär 45 procent fler än i fjol. Av totalt cirka 64 000 sökande 


till höstens mastersprogram nationellt, hade en tredjedel sökt 


minst en utbildning vid Lunds universitet.


Donationer förstärker forskning om cancerdiagnostik 
och strokeforskning. Mats Paulssons Stiftelse donerar i 


januari en miljon kronor till universiteten i Uppsala och Lund 


för att förstärka samarbetet inom cancerområdet. Genom 


donationen kan ny avancerad molekylär diagnostik för cancer 


utvecklas och komma fler patienter till nytta i samverkan med 


landstingen. Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen 


Färs & Frosta donerar cirka 16 miljoner kronor till strokeforsk-


ning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. Donationen 


är ett viktigt bidrag i forskarnas strävan att finna nya metoder 


för att förhindra stroke och utveckla nya strokebehandlingar.


Universitetet inrättar kulturråd. Förläggare, författare, 


producenter, journalister, musiker och curatorer finns bland 


de tolv namnkunniga kulturpersonligheter som blir en del av 


Lunds universitets nystartade kulturråd, som inrättas i februari. 


Ledamöterna i rådet ska verka både som rådgivare och komma 


med idéer kring kultursamverkan. Målet är att universitetets 


kultur ska synas bättre i samhället och öka samverkan med 


kulturen i samhället. 


Ämneslärarutbildningen flyttar till Lund. I maj 2016 beslu-


tade rektor att ämneslärarutbildningen successivt ska flytta 


från Campus Helsingborg till Lund. Tanken är att kvaliteten 


stärks genom att studenterna kommer närmare sina ämnen 


och forskningen inom ämnesinstitutionerna som finns i Lund. 


En stor förändring är även att samarbetet med Högskolan 


Kristianstad avslutas, eftersom det visat sig svårt att hitta en 


smidig, gemensam organisation för utbildningen.


Kraftsamling för nanoteknikfabrik i Lund. Universitetet 


har tillsammans med Region Skåne och RISE, statens ägarbolag 


för industriforskningsinstitut, tagit fram ett så kallat White 


paper som tydliggör en satsning för att realisera ProNano – en 


pilotproduktionsanläggning för nanoteknikprototyper.


Två forskare blir Wallenberg Clinical Scholars. Olle Melan-


der, som forskar om hjärt-kärlsjukdomar, och Diana Karpman, 


som forskar om njursvikt, blir Wallenberg Clinical Scholars. 


Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet 


att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården.


Christelle Prinz är en av de forskare som beviljats ERC Consolidator Grants.  
Olle Melander blir, tilsammans med Diana Karpman, Wallenberg Clinical Scholar.
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Många sökande till hösten utbildningar. Drygt 30 000 


valde utbildning vid Lunds universitet i första hand och drygt 


70 000 personer sökte något utbildningsalternativ vid Lunds 


universitet när ansökan till höstterminen stängde 15 april.


Nytt centrum för hälsosam livsstil. I juni invigdes ett nytt 


centrum för hälsosam livsstil. Det nya WHO Collaborating Cen-


ter är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne, 


Socialdepartementet och Världshälsoorganisationen WHO. 


Målet är att ge patienter bättre förutsättningar för en lyckad 


behandling via förbättrade livsstilsfaktorer, i Skåne, Sverige 


och globalt.


Satsning på att fortbilda skolpersonal i mottagandet av 
nyanlända. Under 2015 tvingades över en miljon människor 


fly undan krig och förföljelse för att hitta en fristad i Europa. 


Fler än 160 000 flyktingar ansökte om asyl i Sverige och av 


dessa var nästan hälften barn. För att se till att de får en trygg 


skolgång och framtid i Sverige behövs enligt Skolverket en 


satsning på att kompetensutveckla skolpersonal i mottagande. 


Därför gav de i slutet av maj universitetet i uppdrag att arrang-


era två fortbildningar; Nyanländas lärande och Undervisa 


nyanlända elever.


210 doktorer promoverade. Fredagen 27 maj var det dags 


för universitetets stora högtid, doktorspromotionen. Sam-


manlagt promoverades 210 nya doktorer varav drygt hälf-


ten kvinnor. Samtidigt promoveras 23 jubeldoktorer och 19 


hedersdoktorer. 


Crafoordska stiftelsen delar ut miljoner. I slutet av maj 


stod det klart att 53 av dryga 60 miljoner kronor gick till Lunds 


universitet när Crafoordska stiftelsen delade ut anslag till forsk-


ning. Av det totala bidraget gick 23 miljoner kronor till forsk-


ning inom medicin, 23 miljoner till teknik och naturvetenskap 


samt 14 miljoner kronor till humaniora, samhällsvetenskap, 


ekonomi och juridik.


Resfria möten. Lunds universitet har deltagit i projektet Res-


fria Möten i Myndigheter (REMM). Universitet har tecknat en 


överenskommelse med REMM, via Trafikverket. Universitetet 


har därmed tillgång till ett forum för erfarenhetsutbyte och 


kunskap samt till webbinarier och till tekniknätverk. Arbetet 


med resfria möten har bestått av flera aktiviteter inom miljö-


ledningsarbetet. Information och förankring har genomförts 


internt och LU service att har fått uppdraget att som samord-


nare leda projektet. Lärare, forskare och övrig personal erbjuds 


bland annat Adobe Connect, via Sunet, till videokonferenser 


som ett komplement till fysiska möten.


Nysatsning på judaistik. Centrum för teologi och religi-


onsvetenskap satsar, med stöd av LMK-stiftelsen (Lars-Mikael 


Karlsson-stiftelsen), på utbildning och forskning i judaistik. På 


sikt är målet att återbesätta den vilande professuren i judaistik 


och upprätta ett skandinaviskt centrum för judaistikstudier. 


Ett första steg är att LMK-stiftelsen satsar nästan tre miljoner 


kronor på ett lektorat i judaistik.


MAX IV-laboratoriet invigs. Den 21 juni invigdes MAX IV-


laboratoriet, Sveriges största satsning på forskningsinfrastruk-


tur genom tiderna. Synkrotronljusanläggningen har det mest 


briljanta röntgenljuset i världen vilket gör att man kan synlig-


göra material ner på atomnivå ännu bättre än tidigare. Drygt 


2 000 forskare från hela världen väntas årligen till laboratoriet 


för att göra experiment. Under invigningen framförde sånger-


skan Mahan Moin MAX IV:s specialkomponerade musikstycke 


Elysium.


Strategiskt samarbetsavtal med Ericsson. Lunds universitet 


och Ericsson AB skrev i juni under ett strategiskt samverkansav-


tal. Det innebär att de båda parterna fördjupar sina relationer 


inom forskning, utbildning och utveckling och ser samarbetet 


som långsiktigt och prioriterat. Ericsson är det första företag 


som universitetet skriver denna typ av övergripande samver-


kansavtal med.


210 doktorer promoverades fredagen 27 maj.  
Den 21 juni, när solen stod som högst, invigdes MAX IV-laboratoriet av kung Carl XVI Gustaf och statsminister Stefan Löfvén. 
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Marin forskning planeras i Simrishamn. Lunds universitet 


vill etablera Östersjöforskning på Marint centrum i Simrishamn 


och i augusti skrev man en avsiktsförklaring tillsammans med 


Simrishamns kommun. Tanken är att skapa en unik tvärveten-


skaplig forskningsmiljö som kan driva utvecklingen inom hav 


och vatten i Skåne och södra Sverige framåt.


Lunds universitet bäst i Sverige i QS rankning. I den årliga 


rankningen utförd av internationella QS World University Ran-


king hamnade Lunds universitet på plats 73, vilket är bäst i 


Sverige. QS utvärderar 700 av världens bästa lärosäten och 


rankar 400. Totalt finns omkring 17 000 lärosäten i världen. 


I Times Highers rankning hamnade Lunds universitet på 96:e 


plats.


Figur 1.5 Rankingresultat


2014 2015 2016


QS world University ranking 60 70 73


Times Higher Education 119 90 96


Shanghairankingen 101–150 101–150 101–150


Taiwanrankingen 81 87 91


ERC Starting Grant. De två yngre toppforskarna Joan Yuan 


och Stanley Heinze vid Medicinska fakulteten respektive Natur-


vetenskapliga fakulteten får 1,5 miljon euro vardera i så kall-


lade ”Starting Grants” av European Research Council, ERC. 


ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare (2–7 år efter 


avlagd doktorsexamen) som är redo att starta en oberoende 


forskning.


Universitetet inrättar etikråd. I september träffades det 


nybildade etikrådet vid Lunds universitet för första gången. 


Det har som uppgift att lyfta etikfrågor inom forskning men 


även inom utbildning, arbetsmiljö och ekonomi. Rådet består 


av medlemmar inom akademin med erfarenhet av och intresse 


för etikfrågor. Det leds av vicerektor Bo Ahrén.


131 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 
Pengarna går till fyra olika forskningsprojekt vid Lunds univer-


sitet. Projekten bedöms hålla högsta internationella klass med 


möjlighet till framtida vetenskapliga genombrott. 


Extra utdelning från stiftelser. I samband med Lunds uni-


versitets 350-årsjubileum delar de stiftelser som förvaltas av 


universitetet ut 20 miljoner kronor mer än vanligt till forskare 


och studenter. Det beslutade universitetsstyrelsen om i oktober.


Ny rektor för Campus Helsingborg. I oktober blev det 


klart att Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och 


vicerektor på Lunds Tekniska Högskola (LTH), blir ny rektor 


för Campus Helsingborg från och med 1 januari 2017. Hon 


efterträder Jesper Falkheimer, som fortsätter till en befattning 


som chef för sektionen Forskning, samverkan och innovation 


vid Lunds universitet.


Påve Franciskus besöker Lund. Den 31 oktober besökte 


påve Franciskus Lund för att uppmärksamma 500-årsminnet 


av reformationen. Förutom en gudstjänst i Domkyrkan besökte 


påven Kungshuset i Lundagård, där han bland andra träffade 


kungaparet, statsminister Stefan Lövfén och utrikesminister 


Margot Wallström.


Drygt 430 miljoner från Vetenskapsrådet. Lunds universi-


tet får i november beskedet att Vetenskapsrådet anslår drygt 


433 miljoner kronor till forskning inom inom medicin, natur 


och teknik, konstnärlig forskning och humaniora och samhälle. 


Mest fick natur och teknik med 179 miljoner kronor, vilket pla-


cerar LU på andra plats bland landets lärosäten. Även medicin 


och hälsa hamnar på andra plats med 161 miljoner kronor. 


Humaniora och samhälle fick 71 miljoner kronor. Konstnärliga 


ämnen 5 miljoner kronor samt att 16 miljoner kronor går till 


utvecklingsforskning. 


Annika Olsson blir ny rektor för Campus Helsingborg.  
Den 31 oktober besökte påve Franciskus Lund för att uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen.
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Universitetets jubileumsfrimärken. Lunds universitets 350-


års jubileum uppmärksammas med två frimärken som tagits 


fram av PostNord. De utvalda frimärksmotiven lyfter fram både 


universitetets historia och den toppmoderna forskning som 


bedrivs vid universitetet. Det ena visar synkrotronljusanlägg-


ningen MAX IV, som är en del av Lunds universitet. Det andra 


visar sfinxerna på taket till universitetsbyggnaden. I ramen 


runt de båda frimärkena skymtar en doktorspromotion och 


ett studentspex.


90 miljoner från Formas. 27 forskare från Lunds universitet 


får tillsammans runt 90 miljoner kronor från Formas. Formas 


forskarråd beviljade totalt 654 miljoner kronor till forskning för 


hållbar utveckling. Av de drygt 1 100 ansökningar som kom in 


till Formas i våras har 220 ansökningar beviljats medel, varav 


alltså 27 ansökningar kommer från Lunds universitet.


350-årsjubileet invigs. Den 19 december gick startskottet för 


universitetets 350-årsjubileum. Jubileet invigdes med en fest 


och fortsätter under hela 2017 för att avslutas 13 månader 


senare, den 28 januari 2018. 


350-årsjubileet invigdes med fest och fyrverkerier den 19 
 december.


Universitetets jubileumsfrimärken avtäcktes med pompa och 
ståt den 18 november inför nästan 160 filatelister, studenter, 
anställda och nyfikna lundabor i universitetshuset.
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1.4 Hållbar utveckling 
2016 har varit ett viktigt år för både det nationella och globala hållbarhetsarbetet. 
Nu har det konkreta arbetet tagit vid efter klimattoppmötet i Paris 2015 och de globala 
hållbarhetsmålen som antogs av FN förra året. Lunds universitet vill i sin forskning, 
utbildning och samverkan aktivt bidra till arbetet med Agenda 2030 som syftar till att 
uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. 


Den internationella miljö som präglar Lunds universitet skapar 


goda möjligheter att främja och sprida djupare förståelse av 


olika kulturer, livsåskådningar och referensramar för mänskligt 


agerande. Hållbar utveckling är också något som universitetet 


enligt högskolelagen ska främja i all sin verksamhet. Under 


2016 har grunden lagts för Lunds universitets fortsatta strate-


giska arbete inom hållbarhetsområdet. Ett förslag till långsik-


tiga hållbarhetsmål baserade på FN:s globala hållbarhetsmål 


har tagits fram i arbetet med Lunds universitets strategiska 


plan för 2017–26. Dessutom har under året även ett förslag till 


miljömål för den egna verksamheten under de tre kommande 


åren tagits fram. 


FORSKNING INOM HÅLLBAR UTVECKLING
Ett stort antal forskare vid Lunds universitet är aktiva i forsknings-


projekt inom hållbarhetsområdet, bland annat inom biologisk 


mångfald och ekosystemtjänster, klimatförändringar, grön eko-


nomi, grön teknologi och infrastruktur, hållbara produktions-


system, miljö och hälsa, politiska styrsystem, urbana utmaningar, 


global miljörättvisa, humanekologi, miljöetik och migration.


Under år 2016 har flera stora tvärvetenskapliga projekt med 


fokus på hållbar utveckling startats, till exempel forskningspro-


grammet Plast för ett hållbart samhälle, STEPS (Sustainable 


Plastics and Transition Pathways) som leds från LTH. Andra 


stora hållbarhetsprojekt som har kommit igång under 2016 


är Urban Sharing vid Internationella miljöinstitutet, IIIEE, som 


kommer att studera delningsekonomin i åtta städer på fem 


olika kontinenter och ett Horizon 2020-projekt, REINVENT, där 


forskare vid Lunds universitet ska forska om vägar framåt i 


arbetet med att få ner koldioxidutsläppen för delar av basin-


dustrin och jordbruksnäringen. 


Projektet INTERACT (International Network for Terrestrial 


Research and Monitoring in the Arctic) är ett annat Horizon 


2020-projekt som har fått finansiering under 2016 och som 


tillgängliggör data från ett stort antal forskningsstationer 


i Arktis. Ytterligare ett Horisont 2020-projekt som startar i 


slutet av 2016 där forskare från Lunds universitet medverkar är 


NATURVATION (NATure-based URban innoVATION). Det är ett 


projekt där ett flertal andra universitet och städer i Europa till-


sammans ska utveckla naturbaserade lösningar för att minska 


klimatförändringarnas effekter på samhället.


Projekt inom hållbarhetsområdet som har startat tidigare år 


och som har fortsatt under 2016 är bland annat Mistra REES 


(Resurseffektivitet och effektiva lösningar) med forskare från 


bland annat från IIIEE. Ett annat stort forskningsprojekt som 


pågår från år 2008 till 2018 är Linnéprogrammet LUCID (Lund 


University Centre of Excellence for Integration of Social and Natu-


ral Dimensions of Sustainability) som koordineras av universitetet.


Under 2016 har nätverket för atmosfärsforskning ACTRIS 


(European Research Infrastructure for the observation of Aero-


sols, Clouds and Trace gases) antagits som en av EU:s strategiskt 


viktiga forskningsinfrastrukturer av den europeiska samarbets-


organisationen för forskningsinfrastrukturfrågor ESFRI. Sex nya 


områden har definierats som särskilt viktiga för det europeiska 


forskningssamhället, och atmosfärforskningen är ett av dem. 


Vid Lunds universitet finns Sveriges kontaktperson för ACTRIS. 


Under året har ICOS Sweden, som är den av Lunds univer-


sitet koordinerade svenska delen av en europeisk forsknings-
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infrastruktur för kvantifiering av utbytet av växthusgaser, fått 


förlängd finansiering. 


Ytterligare ett EU-projekt som har varit aktivt detta år är 


EDC-MixRisk, som är ett Horizon 2020-projekt med fokus på 


effekter av blandningar av hormonstörande ämnen hos barn. 


Vid Lunds universitet pågår flera starka forskningsprojekt 


kopplade till nanoteknologi för energitillämpningar såsom bland 


annat Nano-Tandem för solcellsforskning inom Horisont 2020, 


programmet PhD4Energy (Nanoscale Materials for Energy: 


Fundamentals, Applications and Safety) med tolv doktorander 


vid Lunds universitet (Marie Sludowska Curie Action) samt ett 


grundforskningsprojekt från Knut och Alice Wallenbergs stif-


telse (KAW) inom nanotermodynamik. 


Samtliga strategiska forskningsområden som Lunds universitet 


är verksamma inom har under 2016 fått fortsatt finansiering för 


att skapa världsledande forskning. Flera av dessa har hållbarhets-


fokus, till exempel BECC om biodiversitet och ekosystemtjänster, 


MERGE om klimatmodellering, MECW om mellanösternstudier, 


NanoLund om förnybara energikällor och hållbar och säker han-


tering av nanomaterial samt Sustainable Production Initiative 


inom produktutveckling och tillverkningsprocesser.


SAMVERKAN, EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG
Under 2016 har Lunds universitets arbete inom Europas största 


innovationsnätverk på klimatområdet, Climate-KIC, fortsatt 


och ett kansli för arbetet har börjat byggas upp med placering 


vid Centrum för miljö- och klimatforskning. Ett exempel på en 


aktivitet under året är en två veckors sommarskola för europe-


iska studenter som Lunds universitet arrangerade sommaren 


2016 inom ramen för Climate-KIC.


Ett annat samarbete som Lunds universitet har engagerat sig 


mycket i under 2016 är det internationella universitetsnätver-


ket Universitas 21. I samband med det internationella mötet 


Climate Action 2016 i Washington, var Lunds universitet med-


arrangörer till en tre dagars workshop om hur universiteten 


kan bidra till att uppfylla klimatavtalet i Paris 2015.


Som en del av klimattoppmötet i Marrakech (COP22) höll 


LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies, i ett 


sidoevent med fokus på ”Loss and Damage”, det vill säga det 


område som handlar om hur särskilt utsatta länder ska få ersätt-


ning för de samhällsskador som klimatförändringarna orsakar. 


Detta är ytterligare ett exempel på hur forskare vid Lunds univer-


sitet samverkar i internationella forum inom hållbarhetsområdet.


Samverkan med det omgivande samhället är en central del 


i många forskningsprojekt, liksom det arbete som görs i olika 


tvärvetenskapliga forum, centrumbildningar etc. som Hållbar-


hetsforum, Urban Arena och K2 – Sveriges nationella centrum 


för forskning och utbildning om kollektivtrafik med flera. Ett 


exempel på arrangemang under 2016 var en konferens för 


kommuner, näringsliv och universitet om cirkulär ekonomi som 


var ett samarrangemang mellan Klimatsamverkan Skåne, Håll-


bar Utveckling Skåne, Hållbarhetsforum vid Lunds universitet, 


Malmö Cleantech City, Lunds kommun och Malmö stad. 


Samverkan mellan universitetet och beslutsfattare på natio-


nell nivå sker i många former inom hållbarhetsområdet. Några 


exempel är medverkan i regeringens vetenskapliga råd för 


hållbar utveckling, regeringens forskningsberedning, samver-


kansgruppen smarta städer som är knuten till regeringens stra-


tegiska samverkansprogram med flera. På internationell nivå 


finns Lunds universitet också representerade i en mängd olika 


expertgrupper, exempelvis inom FN:s klimatpanel IPCC, FN:s 


kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjäns-


ter (IPBES) samt GEO-6 (Global Environmental Outlook) som 


är en del av United Nations Environment Programme, UNEP.


Forskare vid Lunds universitet utför löpande uppdrag och 


utvärderingar åt myndigheter som Naturvårdsverket, Jordbruks-


verket, Havs- och vattenmyndigheten, Region Skåne och så 


vidare. Under 2016 kan också nämnas att bland annat Centrum 


för miljö- och klimatforskning (CEC) har koordinerat och ansva-


rat för den vetenskapliga utvärderingen av miljöaspekterna i 


landsbygdsprogrammet 2007–2013. Forskare vid Lunds univer-


sitet har också varit aktiva i arbetet med att stärka det veten-


skapliga underlaget för evidensbaserad naturvård inom MISTRA 


EviEM. Ett annat exempel på expertstöd åt myndigheter är den 


utvärdering som forskare vid Lunds universitet har gjort 2016 


för Livsmedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och 


beredskap (MSB) om PFOS-förorenat dricksvatten i Blekinge.


Lunds universitet har under 2016 medverkat i flera projekt 


där nya former av samverkan utvecklats för att öka kontakt-


ytan mot kommuner, till exempel med Kommunförbundet 


Skåne när det gäller konceptet Forskningskommunerna som 


innebär att kommunerna ska bygga sin verksamhet inom miljö 


och samhällsplanering på vetenskaplig kunskap så långt det 


är möjligt. Andra samverkansprojekt under året är till exempel 


Urban Arena om hållbar stadsutveckling vid Internationella 


miljö institutet (IIIEE), och projektet Post Conflict Futures som 


är ett samarbete mellan IIIEE och Centrum för Mellanöstern-


studier, CMES. I det sistnämnda projektet har forskare som 


flytt till Sverige från Syrien skissat på lösningar för en hållbar 


framtid tillsammans med forskare från Lunds universitet.


Andra sätt för universitetet att engagera sig i det lokala och 


regionala miljöarbetet har varit genom medverkan i styrelse-


arbete, till exempel i Sustainable Business Hub och Hållbar 


Utveckling Skåne, liksom deltagande i forum som till exempel 


Lunds Klimatallians och CSR Skåne.


STUDENTER DRIVKRAFTER I HÅLLBAR UTVECKLING
Lunds universitets policy för hållbar utveckling slår fast att: 


Studenter vid Lunds universitet ska under sin utbildning 
få insikter och kunskaper om ämnesrelevanta aspekter på 
hållbar utveckling. Studenterna blir därmed spjutspetsar 
i yrkeslivets arbete med att skapa en hållbar utveckling. 


I högskolelagen framgår också att universitet och högskolor 


ska främja en hållbar utveckling för att såväl nuvarande som 


kommande generationer ska garanteras en hälsosam och 


god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. Under 


året har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fått i uppdrag att 


utvärdera detta för en redovisning under 2017. Därför har 


universitetet under 2016 påbörjat ett arbete med att se över 


sina utbildningar ur ett hållbarhetsperspektiv.


Det finns ett stort antal utbildningar vid Lunds universitet, 


både på grundnivå och avancerad nivå, där hållbarhet utgör 


en central del. Bland dessa finns också ett flertal internatio-
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nella mastersprogram som lockar studenter till Lund från hela 


världen. Några exempel är:


• Envionmental Management and Policy, IIIEE, USV


• Environmental Studies and Sustainability Science, 


LUCSUS, USV


• International Development and Management, S


• Disaster Risk Management and Climate Change 


Adaptation, LTH


• Sustainable Urban Design, LTH 


• Industrial Design (Man and Nature), LTH 


• Public Health, M


EN HÅLLBAR VERKSAMHET OCH ORGANISATION
Principen att leva som vi lär, är en viktig del av Lunds universi-


tets hållbarhetspolicy och har varit vägledande i arbetet med 


att uppdatera universitetets miljöhandlingsplan för att växla 


upp satsningarna i det egna miljöarbetet. Universitets gällande 


miljöhandlingsplan lade grunden för ett miljöledningssystem 


som nu har ökat universitetets fokus i miljöfrågor. 


Under 2016 har resurser tillförts det interna arbetet när det 


gäller kemikalie- och brandskyddsarbetet. Arbetet med nya 


miljömål för den kommande treårsperioden har också påbör-


jats som siktar på att utveckla Lunds universitets interna miljö-


arbete ytterligare. Förslag till nya miljömål och handlingsplaner 


har under 2016 tagits fram med fokus på att bland annat att 


minska klimatpåverkande utsläpp vid resor, öka andelen resfria 


möten, fortsätta arbetet med energieffektivisering, förbättra 


kemikaliesäkerheten ytterligare samt ställa ytterligare miljökrav 


vid inköp och upphandling.


Inom arbetsmiljö-, miljö-, säkerhets-, strålskydds- och 


brandskyddsområdena har omfattande insatser gjorts för att 


ytterligare säkra en hållbar verksamhet. Exempel är styr- och 


stöddokumentation, utbildningar, genomgångar, rådgivning 


och uppföljningar. Bland annat har systematiska lagefterlev-


nadskontroller liksom fler riskbedömningar genomförts och 


Lunds universitet har återigen fått pris av säkerhetsbranschens 


facktidning Skydd och Säkerhet som årets säkraste utbild-


ningsplats, för andra året i rad.


Arbetet med fossilfria investeringar i portföljerna har också 


intensifierats under året. Studenter och medarbetare vid Lunds 


universitet har varit viktiga drivkrafter för att få upp frågorna 


på agendan. Placeringar av universitetets stiftelser innehåller i 


dagsläget inga aktie- eller ränteinnehav i olje-, kol- eller gas-


produktion. Portföljerna för LU-fonderna uppfyller nu de krav 


på placeringsinriktning som universitetsstyrelsen har beslutat. 


Återrapportering: enligt Högskoleförordningen (5 §) ska 


högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling 


som innebär att nuvarande och kommande generationer 


tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 


välfärd och rättvisa.







17LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016


2. Ett universitet – många delar
Universitetet har en mångfald av olika verksamheter. Stommen för universitetet 
är de åtta fakulteterna. I detta kapitel summerar fakulteterna sitt 2016. Utöver 
fakulteterna redovisar universitetets särskilda verksamheter, MAX IV, kultur- och 
museiverksamheterna samt Lunds universitets bibliotek viktiga händelser under året.
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2.1 Ekonomihögskolan
Vad är ledarskap? Hur kan vi bäst rusta framtidens ledare att ta sig an globala 
utmaningar? Hur kan vi bidra till att utveckla ett hållbart samhälle? Ekonomihögskolan 
strävar i såväl utbildning som forskning efter svaren på dessa frågor.


UTBILDNINGAR SOM KLÄTTRAR I 
INTERNATIONELLA RANKNINGAR
Ekonomihögskolan siktar på att ge relevant, forskningsbaserad 


kunskap och utbildning där kontakter med näringsliv och sam-


hälle är en självklar del. Utbildningarna är fortsatt efterfrågade: 


vi har det mest sökta internationella mastersprogrammet i 


landet – Master in International Marketing and Brand Mana-


gement. Av de tjugo mastersprogram i Sverige som har flest 


förstahandssökande finns ytterligare fyra på Ekonomihögsko-


lan: Finance, Entrepreneurship and Innovation, International 


Strategic Management samt Economics.


Mastersprogrammet Accounting and Finance klättrade i år 


från plats 38 till plats 32 i affärstidningen Financial Times årliga 


prestigefulla rankning av världens bästa finansutbildningar.


– Vi är glada och stolta över att vara med på Financial Times 


lista, och är i full gång med förberedelsearbetet för att få fler 


av våra mastersprogram rankade av dem, säger Ekonomihög-


skolans rektor Fredrik Andersson.


Fakulteten har kompletterat sitt utbildningsutbud med ett 


nytt kandidatprogram, International Business, som är validerat, 


inrättat, utannonserat och klart för studenter att söka inför 


nästkommande läsår. 


Programmet är tänkt att förbereda studenterna för en 


internationell karriär: öva avancerad problemlösning, tillgodo-


göra sig teoretiska modeller och använda verktyg utvecklade i 


relevant forskning. Genom hela utbildningen får studenterna 


dessutom möta komplexa affärsproblem hämtade direkt från 


arbetslivet, berättar Fredrik Andersson.


SÖKER SVAREN PÅ HUR VI SKA FÖRDELA 
SAMHÄLLETS GEMENSAMMA RESURSER
På Ekonomihögskolan bedrivs forskning över breda fält: 


statistik, informatik, företagsekonomi, nationalekonomi, eko-


nomisk historia och handelsrätt. Vi har under året fått nya 


forskningsmedel bland annat för att utforska universitetens 


roll som samhällsbyggare, för att undersöka grupprocesser i 


nystartade företag, där vi söker svaret på frågan hur samhället 


på bästa sätt kan stimulera tillväxten av nya innovativa före-


tag. Som ett resultat av pågående forskning implementeras en 


algoritm som hjälper till att para ihop organ från donator till 


patient – på Sveriges alla stora transplantationscenter. 


– Vår forskning syftar mot allt från att hitta fattigdomens 


orsaker och lösningar, till att peka ut behovet av lagstiftning 


och politik som följer med samtiden, säger Fredrik Andersson. 


Ett nätverk för Europaforskning i ekonomi har drivits på 


regeringens uppdrag av Ekonomihögskolan. I oktober arrang-


erades en konferens om migration och välfärd – och de 


utmaningar och möjligheter som följer när dessa ska förenas. 


Konferensen samlade forskare och beslutsfattare i näringsliv 


och förvaltning, såväl på Sverigenivå som Europanivå.


TÄTA BAND MED OMVÄRLD OCH SAMHÄLLE
Ekonomihögskolan fortsätter att bygga nätverk med såväl 


alumner som de företag som valt att gå in som medlemmar i 


Stiftelsen Partnerskap. Stiftelsen är ett samarbetsforum öppet 


för företag som vill utveckla sin kompetens och sitt nätverk 


inom områden som affärsutveckling, ledarskap och ekonomi. 


Med hjälp av partnerföretagen får studenterna möjlighet till 


tidig karriärträning och kan ta sina första steg i den profes-


sionella världen, medan företagen å sin sida får tillgång till 


aktuella kunskaper och ny forskning genom kontakten med 


Ekonomihögskolans studenter och forskare. 


Under det gångna året har flera nya partnerföretag tillkom-


mit: Lindab, Probi, Nolato, Beijer Ref, Mannheimer Swartling, 


Capio samt Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. 


Figur 2.1  
Utbildningsprofil EHL (HST)


Figur 2.2  
Nyckeltal EHL


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 3 872 3 738 3 807 3 890 3 608


– Kvinnor / män (%) 43 / 57 43 / 57 43 / 57 45 / 55 44 / 56


Forskarstuderande (HTE) 105 111 102 97 92


– Kvinnor / män (%) 48 / 52 46 / 54 43 / 57 41 / 59 45 / 55


Personal (HTE) 345 335 331 328 327


– Kvinnor / män (%) 41 / 59 40 / 60 41 / 59 41 / 59 43 / 57


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


330 342 352 359 359
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– Tack vare partnerföretagen håller vi vår koppling till arbets-


livet utanför akademin levande, och vi hjälper och inspirerar 


varandra i båda riktningarna, säger Fredrik Andersson.


Ekonomihögskolan fick förtroendet att samordna regerings-


uppdraget att ansvara för kompletterande utbildningar för 


utländska ekonomer och systemvetare och därmed underlätta 


för dem att ta sig in på svenska arbetsmarknaden. 


Som medlemmar i FN-initiativet Principles for Responsible 


Management Education (PRME) genomlyser Ekonomihögsko-


lan ständigt sin verksamhet för att fortsätta utbilda ansvarsfulla 


ledare. 


– Det här är oerhört viktigt, i synnerhet ett år som 2016 


med det världspolitiska läget som råder nu efter Storbritan-


niens folkomröstning om EU-medlemskap och resultatet av 


presidentvalet i USA, säger Fredrik Andersson.


Ett gott betyg på omvärldsengagemanget hos Ekonomihög-


skolan är att studenter under året varit praktikanter exempelvis 


hos FN-programmet Hungerprojektet. Forskarna fortsätter att 


vara efterfrågade experter i det offentliga samtalet. Det märks 


exempelvis i sammanhang som Almedalsveckan, och i med-


arbetarnas flitiga medverkan med analyser och kommentarer 


i media till dagsaktuella händelser. De är också uppskattade 


deltagare i publika evenemang som Debatt i Lund, föredrags-


hållare i universitetets forskarturné, och i arrangemang hos 


branschföreträdare från Ekonomihögskolans olika ämnesom-


råden. 


Figur 2.3  
Intäkter EHL (mnkr)


Figur 2.4  
Största bidragsfinansiärer EHL (inkomster, mnkr)


Finansiär 2016


Ragnar Söderbergs stiftelse 15,1


Riksbankens jubileumsfond 12,3


Vetenskapsrådet 11,4


Vinnova 9,3


EU 5,2
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När vi inte kan sätta pris utifrån utbud och efterfrågan – hur ska vi då bäst fördela våra resurser? På Ekonomihögskolan arbetar 
forskare med att ta fram algoritmer som bland annat matchar rätt organdonator med rätt mottagare, eller varför inte rätt elev 
med rätt skola.
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2.2 Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Humanistiska och teologiska fakulteterna har haft ett dynamiskt 2016 med fina 
donationer och nya initiativ inom både forskning och utbildning. Behovet av 
humanistiska och teologiska perspektiv i samhället, både här hemma och globalt, 
bara ökar. Det syns även i årets budgetproposition och i forskningspropositionen. 


DONATIONER FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 
I mars kunde Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT- 


fakulteterna) och Medicinska fakulteten stärka satsningen 


på medicinsk humaniora genom en stor donation från Birgit 


Rausing. Samarbetet humaniora – medicin innebär i detta fall 


att man använder skönlitteratur i undervisningen för att stärka 


läkarkandidaternas förståelse för sjuka människors emotionella 


behov. Donationen på nio miljoner kronor finansierar under 


fem år en heltidslektor vid HT-fakulteterna och en doktorand 


placerad på Medicinska fakulteten. 


I juni månad fick HT-fakulteterna en donation av LMK-


stiftelsen (Lars Mikael Karlsson) som möjliggör en nysatsning 


på judaistik. Stiftelsen har avsatt nästan tre miljoner kronor 


på fem år för ett lektorat som i augusti fick en innehavare. 


Fakulteterna hoppas att Lund blir ett nordiskt centrum för 


judiska studier. Den globala utvecklingen visar tydligt på vikten 


av kvalificerade analyser av samspelet mellan religion, historia 


och politik. 


SAMARBETEN GER NYA UTBILDNINGSVÄGAR 
Satsningen på studiegången judiska studier är en del i en strä-


van efter ökat samarbete mellan ämnena vid våra fakulteter. 


Sedan hösten 2016 kan studenter i ett samarbete mellan olika 


institutioner kombinera kurser i judaistik, hebreiska, jiddisch 


och historia till en sammanhållen studiegång. Det skapar nya 


och starka band mellan ämnen vid dessa institutioner och nya, 


större lärarmiljöer som på ett effektivare och mer spännande 


sätt kan använda lärarnas samlade kompetens. Liknande pla-


ner finns för ämnet islamologi. 


HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTVECKLING 
SOM AKADEMISK DISCIPLIN 
Under året blev Avdelningen för högskolepedagogisk utveck-


ling (AHU) en del av Institutionen för utbildningsvetenskap. 


Avdelningens uppdrag har därmed utvidgats med forskning, 


men den ska som tidigare ge högskolepedagogisk utbild-


ning för universitetets lärare och bedriva utvecklingsarbete 


i samverkan med andra högskolepedagogiska enheter vid 


universitetet. Vid institutionen ligger också lärarutbildningen 


som sedan i maj administreras av HT-fakulteterna. Därmed har 


olika typer av utbildningsvetenskaplig verksamhet samordnats 


organisatoriskt. 


JÄMSTÄLLDHET OCH 
LIKABEHANDLING I CENTRUM 
Ett effektivt arbete med jämställdhet och likabehandling ska 


ingå som en naturlig del i verksamheten, för att skapa en god 


arbetsmiljö för både anställda och studenter. 


Fakulteterna anställde i januari 2016 en koordinator på 75 


procent som enbart arbetar med arbetsmiljö- samt jämställd-


hets- och likabehandlingsfrågor. Koordinatorn samordnar 


verksamhet inom fakulteterna och arbetar också med de 


centrala funktionerna i dessa frågor. En viktig insats är att 


klarlägga vad som faktiskt redan görs. Ett reguljärt samarbete 


med fakulteternas verksamhetsnämnder ska också bidra till att 


frågorna uppmärksammas kontinuerligt.


Ett projekt på väg att slutföras är en guide till stöd för 


studenter som anser sig ha blivit utsatta för diskriminering, 


trakasserier eller kränkande särbehandling. I arbetet har olika 


delar av verksamheten bidragit, studievägledare och prefekter 


bland andra. 


Figur 2.5  
Utbildningsprofil HT


Figur 2.6  
Nyckeltal HT


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 3 972 4 002 4 152 4 041 3 894


– Kvinnor / män (%) 59 / 41 59 / 41 59 / 41 60 / 40 58 / 42


Forskarstuderande (HTE) 177 185 182 168 152


– Kvinnor / män (%) 43 / 57 42 / 58 42 / 58 44 / 56 48 / 52


Personal (HTE) 583 604 602 570 559


– Kvinnor / män (%) 47 / 53 46 / 54 48 / 52 47 / 53 50 / 50


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


501 522 545 548 558
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STÖD TILL FORSKARNA 
Under 2016 har fakulteternas forskningsnämnd arbetat 


aktivt med att stödja forskares ansökningar till viktiga externa 


anslagsgivare genom informationsmöten, workshoppar, 


seminarier med mera, ofta i samarbete med förvaltningens 


Forskningsservice och med andra fakulteter. 


Med samma syfte har forskningsterminerna omvandlats till 


ett stöd för ansökningar. Forskare kommer att kunna söka 


perioder om två eller tre månader, då de kan fokusera på att 


arbeta fram en ansökan. 


Forskningsnämnden genomförde under året en pilotstudie 


om karriärvägar för disputerade vid fakulteterna för att få svar 


på frågor om vad som händer med doktorander vid HT efter 


disputation. De preliminära resultaten från studien motiverar 


en fullskalig undersökning, som nu planeras. 


Behovet av postdoktorala anställningar är stort. En satsning 


på tvååriga postdoktorala anställningar inom kognitiv zoologi, 


medicinsk humaniora samt komparativ litteraturvetenskap, har 


inneburit en viktig förstärkning av de berörda miljöerna. Under 


2017 utlyser fakulteterna därför ytterligare tre anställningar. 


FORSKNING SOM FLÖG ÖVER VÄRLDEN 
Under året har en del av fakulteternas forskning fått global 


spridning. Ett av de mest uppmärksammade är Meowsic, ett 


för året nystartat projekt som undersöker hur katt och män-


niska kommunicerar. Det är ett femårigt tvärvetenskapligt 


projekt som finansieras av Marcus och Amalia Wallenberg 


Foundation. Ett fynd i Blekinge av massfermenterad fisk – forn-


tida surströmming – som tyder på att vi i Norden var bofasta 


lika tidigt som i civilisationens vagga intresserade människor 


över hela världen. En tredje nyhet som flög över världen var 


filmen med en 3D-rekonstruktion av en byggnad i Pompeji. 


Den är ett resultat ett samarbete mellan lundaarkeologer och 


Humanistlaboratoriet inom svenska Pompejiprojektet. 


HUMANIORAS OCH TEOLOGIS VÄRDE 
Vår tid präglas av växande främlingsfientlighet, populism och 


rop om stängda gränser. Orosmoment av en annan karaktär 


är PISA-rapporter om svenska elevers allt sämre prestationer i 


skolan. Dessutom har mediesamhället på några år förändrats i 


grunden. I denna på många sätt osäkra och oroliga tid behövs 


humanioras och teologis sakliga analyser för att ge nödvändiga 


perspektiv på komplexa skeenden. 


Mot denna bakgrund anordnade fakultetsstyrelsen i oktober 


en strategidag med inriktning på forskningskommunikation 


och humanioras betydelse i dagens samhälle baserad på tre 


aktuella rapporter som på olika sätt tar upp aspekter på detta, 


inklusive de problem det gällande resurstilldelningssystemet 


medför. HT-fakulteternas kompetenser är av vikt för samhälls-


livet i stort, såsom förmåga att förstå komplexa sammanhang, 


historisk medvetenhet, kritiskt tänkande och uttrycksförmåga 


– allt av vikt när det gäller värnandet om och utövandet av 


demokrati. 


Figur 2.7  
Intäkter HT (mnkr)


Figur 2.8  
Största bidragsfinansiärer HT (inkomster, mnkr)


Finansiär 2016


Vetenskapsrådet 44,4


Riksbankens jubileumsfond 15,4


Wallenbergstiftelser, övriga 10,3


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 5,3


Crafoordska stiftelsen 3,9
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Fonetikern Susanne Schötz, som tillsammans med Joost van de 
Weijer från Humanistlaboratoriet och lektor Robert Eklund från 
Linköping, leder projektet Meowsic.
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2.3 Juridiska fakulteten 
Under det gångna året har juridiska fakulteten framgångsrikt arbetat vidare för att 
ytterligare bredda verksamheten inom utbildning och forskning samt intensifierat 
kvalitetsarbetet inom fakultetens alla verksamheter. 


MÅLINRIKTAD REKRYTERING
Fakulteten strävar efter att utveckla och expandera sin verk-


samhet. Fakulteten arbetar därför strategiskt och proaktivt 


med kompetensförsörjning och rekrytering liksom med 


utvecklande av nya gränsöverskridande och internationella 


samarbeten.


Ett intensivt arbete har bedrivits för att knyta såväl natio-


nella som internationella forskare till fakulteten. Att fakulteten 


utgör en attraktiv miljö bevisas inte minst genom att välre-


nommerade internationella forskare berikar fakulteten genom 


anställningar som gästprofessorer samt genom ett stort inflöde 


av gästforskare och gästdoktorander. Dynamiska miljöer bidrar 


till ökat djup och forskningsanknytning till fakultetens utbild-


ningar, samtidigt som bredden upprätthålls genom attraktiva 


kurser för flera olika målgrupper.


Fakulteten arbetar systematiskt och målmedvetet med jäm-


ställdhet, mångfald och likabehandling. Det råder en jämn 


könsfördelning bland professorerna. Det är emellertid fortsatt 


angeläget att driva ett aktivt jämställdhetsarbete vid rekryte-


ringen av doktorander, postdoktorer, biträdande lektorer och 


lektorer.


En satsning under 2016 avser rekrytering av postdoktorer, 


finansierade av både fakultetsmedel och externa medel. En 


annan satsning utgör det viktiga pilotprojekt som fakulteten 


bedriver i samarbete med Ragnar Söderbergs stiftelse, och 


som syftar till att rekrytera ett antal biträdande lektorer i rätts-


vetenskap. Fakulteten har också knutit till sig internationellt 


ledande forskare som gästprofessorer – exempelvis i folkrätt 


och internationell miljörätt. Dessa områden är centrala när det 


gäller Lunds universitets ambition att ta sig an globala samhäl-


leliga utmaningar, såsom fattigdom och ojämlikhet, fred och 


säkerhet, mänskliga rättigheter samt klimatförändringar och 


hållbar utveckling.


FORSKNINGSSAMARBETET
Under 2016 har representanter för fakultetsledningen besökt 


ledande law schools i Kanada, USA och Australien för att 


bredda och fördjupa existerande samarbeten inom forskning 


och utbildning och för att få inspiration till nya strategiska 


satsningar. 


Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet i Lund har 


fakulteten tagit initiativ till ett fördjupat tvärvetenskapligt sam-


arbete rörande mänskliga rättigheter – the Lund Human Rights 


Research Hub. Initiativet välkomnar forskare från universitetets 


alla fakulteter och innefattar även utbildning och samverkan 


med det omgivande samhället.


Ett arbete pågår också med att vidareutveckla den förmö-


genhetsrättsliga miljön som också är kopplad till fakultetens 


framgångsrika mastersprogram i European Business Law. Det 


handlar exempelvis om nyrekryteringar, ett fördjupat samar-


bete med andra förmögenhetsrättsligt inriktade forskare vid 


universitetet inom ramen för ett Affärsrättsligt Centrum samt 


ett intensifierat internationellt forskningssamarbete.


EFTERTRAKTAD UTBILDNING
Juridik har under många år varit ett av universitetets mest 


eftertraktade utbildningsområden. Även under 2016 var jurist-


programmet i Lund en av de mest sökta utbildningarna i Sve-


rige och fakultetens internationella mastersprogram lockade 


sökande från hela världen. De fristående kurser fakulteten 


erbjuder på Campus Helsingborg fortsätter att vara bland 


universitetets mest sökta.


FORTSATT FOKUS PÅ ANSTÄLLNINGSBARHET
Nyutexaminerade jurister har hög anställningsbarhet. Juris-


ternas arbetsmarknad breddas också allt mer. Idag arbetar 


bara knappt fyra av tio yrkesverksamma jurister med vad som 


Figur 2.9  
Utbildningsprofil J


Figur 2.10  
Nyckeltal J


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 1 872 1 765 1 741 1 768 1 784


– Kvinnor / män (%) 60 / 40 59 / 41 60 / 40 61 / 39 60 / 40


Forskarstuderande (HTE) 24 23 26 24 23


– Kvinnor / män (%) 58 / 42 56 / 44 67 / 33 63 / 37 63 / 37


Personal (HTE) 122 115 118 125 123


– Kvinnor / män (%) 52 / 48 55 / 45 55 / 45 52 / 48 55 / 45


Verksamhetens kostnader 
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traditionellt har brukat benämnas som juridiskt arbete. I nära 


samarbete med yrkeslivet bedriver fakulteten ett långsiktigt 


arbete med fokus på studenternas anställningsbarhet. En 


referensgrupp bestående av yrkesverksamma jurister med 


olika inriktning samverkar med fakulteten för att identifiera 


färdigheter som är särskilt värdefulla på arbetsmarknaden och 


för att utarbeta nya färdighetsmoment. Arbetet har exempelvis 


resulterat i en fördjupningskurs som tränar de blivande jurister-


nas förmåga att kommunicera juridik med olika målgrupper.


E-LÄRANDE I FRAMKANT
Fakulteten har sedan länge haft e-lärande som profilområde. 


Fakulteten strävar efter att befinna sig i framkant exempel-


vis när det gäller digital examination, nätkurser och flipped 


classroom-pedagogik. Under 2016 har fakulteten skaffat en ny 


lärplattform, som bland annat ger stöd för avancerade grupp-


arbeten via videokonferens. Fakulteten har också genomfört 


en grundlig bearbetning av sin MOOC i European Business Law 


med ett ökat antal nöjda kursdeltagare som följd.


LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR LÄRARE
Fakulteten har som mål att bidra till det livslånga lärandet och 


har under många år inriktat huvuddelen av sina fristående 


kurser mot fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma. 


Sedan 2011 är det möjligt att läsa juridik inom ramen för 


gymnasieskolans ekonomiprogram. Det råder emellertid en 


stor brist på legitimerade lärare i ämnet. Fakulteten har mot 


denna bakgrund som enda utbildningsanordnare fått Skol-


verkets uppdrag att ge en omfattande behörighetsgrundande 


utbildning i juridik för gymnasielärare. Den första kullen blir 


klar i januari 2017. Kursen ges på distans och har fokus på 


e-lärande och nya pedagogiska metoder. 


BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT 
DELTAGANDE
Fakulteten bedriver också ett långsiktigt och uthålligt arbete 


rörande breddad rekrytering och breddat deltagande. Nät-


kursen Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIKen) riktar sig 


särskilt till ungdomar från studieovan miljö och syftar till att 


inspirera till fortsatta akademiska studier. Runt 600 personer 


läser årligen kursen, som ger gedigna kunskaper i vardags-


juridik. De 20 bästa studenterna på kursen erbjuds plats på 


juristprogrammet.


För att underlätta för nyantagna på juristprogrammet erbju-


der fakulteten en virtuell studiegrupp, där de bland annat kan 


se filmer som ur olika perspektiv speglar vad det innebär att 


vara ny student i Lund och på Juridicum. De får också möjlighet 


att diskutera sina frågor och förväntningar med mera seniora 


studenter och studievägledare. När de påbörjat sina studier 


bjuds de in till Juristverksta’n, en omfattande virtuell resurs på 


tema studieteknik och juridisk metod.


Figur 2.11  
Intäkter J (mnkr)


Figur 2.12  
Största bidragsfinansiärer J (inkomster, mnkr)


Finansiär 2016


Wallenbergstiftelser, övriga 3,3


Ragnar Söderbergs stiftelse 2,3


LU:s anknutna stiftelser 2,2


Vetenskapsrådet 1,8


Övriga statliga myndigheter 1,8
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Rättegångsspel på Juridiska fakulteten.
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2.4 Konstnärliga fakulteten 
En av årets viktiga händelser 2016 var att processen för samlokalisering av Konstnärliga 
fakulteten – som består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan – i ett 
gemensamt campus påbörjades.


En översyn av konstnärliga fakulteten genomfördes under 


hösten 2015. Den innehöll rekommendationer om ett samlat 


grepp för fakultetens hela lokalförsörjning i form av samlokali-


sering av alla verksamheter. Bakgrunden är att Musikhögskolan 


under flera år arbetat med en omlokalisering med siktet inställt 


på att förhyra ändamålsenliga lokaler i närheten av fakulte-


tens övriga verksamheter, centralt i Malmö. Parallellt varslade 


Malmö stad om att Konsthögskolans nuvarande lokaler skulle 


sägas upp på grund av behovet av lokaler till grundskolans 


högstadium. Dessa två stora förändringar i fakultetens lokal-


försörjning sammanföll med ekonomiska utmaningar. 


Lokalisering av och tillgänglighet till ett nytt och samlat cam-


pus är avgörande för långsiktig framgång och värnandet av tre 


starka konstnärliga högskolor, alla med distinkta profiler i form 


av väletablerade ”varumärken” och mycket gott renommé. 


Verksamheternas framgångar bygger på samverkan internt, 


lokalt, nationellt och internationellt – med utgångspunkt i det 


professionella kulturlivet. Att konstnärliga fakultetens campus 


då blir lätt tillgängligt – i nära anslutning till knutpunkter för 


lokal, nationell och internationell trafik – på centralt och att-


raktivt läge i Malmö är avgörande för pågående och framtida 


samarbeten och levande kulturliv. I samlokaliseringen bibe-


hålls den specialiserade undervisningen och forskningen som 


bedrivs vid respektive högskola men utvidgar samtidigt fältet 


av samnyttjande resurser. Det ger ökad synlighet och infly-


tande inom den konstnärliga och pedagogiska utbildnings-


sfären och för den publika verksamheten, samt ökad status 


och förståelse inom Lunds universitet för den konstnärliga 


fakultetens kunskapsbildning och verksamhet.


Vid Musikhögskolan har samarbetet med Malmö stads 


konserthus Malmö Live utvecklats under året. Grupper och 


ensemblekonstellationer inom olika genrer har framträtt på 


kanalscenen, jazzutbildningen i black box och symfoniorkes-


tern i den stora konsertsalen. Likaså har samarbetet med 


Musik i Syd stärkts genom medverkan i den stora satsningen 


Malmö Chamber Music med professor Håkan Hardenberger 


som konstnärlig ledare. Inom musiklärarutbildningen har den 


nya KPU-satsningen slagit väl ut. Arbetsmarknadens behov 


av utbildade lärare och studenternas efterfrågan av en sådan 


utbildning har varit stort.


Fokus inom Konsthögskolan har självklart legat på ovan 


nämna lokalproblematik och försöken att finna en lösning 


på denna. Men under året har framgångsrika utställningar av 


både kandidat- och masterutbildningarna genomförts. 


Teaterhögskolan deltar i ett stort projekt som har beviljats 


av Europeiska Socialfonden (ESF). Teaterhögskolan i Malmö 


deltar som en av tjugo samarbetsparter och studien ska 


pågå från första oktober i år till sista maj 2016. Kulturens 


kompetensförsörjning är en nationell förstudie inom temat 


kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och 


rörlighet. Studiens syfte är att hitta modeller, metoder och 


samverkansformer som kan bidra till breddad rekrytering och 


ökade förutsättningar för ett livslångt lärande för yrkesverk-


samma inom scen, ton, film/tv.


Skådespelarprogrammets examensföreställning Titanic väck-


te stor uppmärksamhet hos publik och fick goda pressomdö-


men. Likaså blev höstens stora satsning Transistor, en nystartad 


festival vars ambition är att presentera konst som arbetar med 


olika former av utvidgat berättande för scenrummet, mycket 


omtalad. Där belystes hur den konceptuella scenkonsten idag 


är gränsöverskridande och det är inte längre skillnad om det 


är en teaterfestival eller en som har inriktning mot musik, per-


formance eller rörlig bild; konstformerna influeras av varandra 


och konstnärer är verksamma inom flera olika fält. 


Figur 2.13  
Utbildningsprofil K


Figur 2.14  
Nyckeltal K


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 680 617 636 612 614


– Kvinnor / män (%) 48 / 52 49 / 51 49 / 51 48 / 52 47 / 53


Forskarstuderande (HTE) 23 25 29 37 34


– Kvinnor / män (%) 44 / 56 58 / 42 62 / 38 59 / 41 65 / 35


Personal (HTE) 138 139 138 138 140


– Kvinnor / män (%) 40 / 60 44 / 56 45 / 55 48 / 52 44 / 56


Verksamhetens kostnader 
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JÄMSTÄLLDHETS-, LIKABEHANDLINGS- 
OCH MÅNGFALDSARBETE
Fakulteten arbetar aktivt och utvecklas kontinuerligt för att 


säkerställa en god arbetsmiljö för anställda och studenter. Med 


en inkluderande attityd i verksamheten, en jämn könsfördel-


ning i alla delar av organisationen kan högre kvalitet uppnås. 


Arbetsmiljö- och jämlikhetsarbetet bereds i respektive 


nämnder och kommitté och föredras i fakultetsstyrelsen. Sty-


relsen är ytterst ansvarig för strategiska överväganden och 


ekonomiska initiativ syftande till att främja jämställdhets- och 


likabehandlingsarbetet inom fakulteten.


Under 2016 har fakulteten i sin handlingsplan för jämställd-


het, likabehandling och mångfald prioriterat några områden. 


Likabehandling med fokus funktionsnedsättningar där mål-


sättning varit att öka kunskapen om funktionsnedsättningar, 


dess eventuella inverkan på studierna för den enskilda stu-


denten och vilken hjälp som kan erbjudas från universitetet 


och fakulteten. Begreppet funktionsvariation har introducerats 


som ett komplement till funktionsnedsättning. 


Talsyntesprogrammet TorTalk har demonstrerats.


Fakulteten har som målsättning att öka samarbetet mellan 


de olika konstnärliga högskolorna i Sverige för att gemensamt 


lyfta jämlikhetsfrågor.


På så sätt skapas ökad kännedom om hur andra lärosäten 


bedriver jämlikhetsarbete. Det nationella nätverket för breddad 


rekrytering inom konstnärliga utbildningar ses som en möjlig-


het för nationell kompetensutveckling. Jämlikhetsnämnden 


verkar som naturlig initiativtagare, och arbetar för att sprida 


diskussionen i alla led i verksamheten. Studenter som i de olika 


grupperna för jämställdhet visar stort och seriöst engagemang.


Figur 2.15  
Intäkter K (mnkr)


Figur 2.16  
Största bidragsfinansiärer K (inkomster, mnkr)


Finansiär 2016


Vetenskapsrådet 3,3


Övriga svenska organisationer utan vinstsyfte 0,9


Sida 0,4


Övriga stiftelser 0,4


Riksbankens jubeleumsfond 0,2
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Katerina Undo, performance ”The Creatures Ensemble” på Inter Arts Center.
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2.5 Lunds Tekniska Högskola
Nydanande samarbeten med näringslivet har inletts, liksom en satsning på Hållbart 
Campus. Vid LTH har ett stort utvecklingsarbete pågått under 2016, med målet 
att vässa, kvalitetssäkra och effektivisera arbetet. En ny organisation för forskning 
respektive grundutbildning har sjösatts. 


JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 
Syftet med de så kallade Lise Meitner-professurerna – ett LTH-


initiativ som går tillbaka till 1999 då en gästprofessur inrät-


tades för att kunna bjuda in en framstående kvinnlig forskare 


som kan verka vid LTH under en period – är bland annat att få 


in fler kvinnliga professorer och att dessa ska kunna fungera 


som mentorer för yngre forskare och lärare.


Under 2016 har åtta av nio Lise Meitner-professurer tillsatts 


på LTH, varav en utnämning gäller Institutionen för Elektro- 


och informationsteknik och en andra Institutionen för datave-


tenskap, två institutioner där det genom åren har varit särskilt 


svårt att finna seniora kvinnliga lärare. 


LTH:s ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och 


mångfald arbetar efter LTH:s strategiska plan för mångfald, 


jämställdhet och likabehandling och delar ut ekonomiska stöd 


till institutioner, studentföreningar och projekt.


Under året har LTH bland annat gjort en satsning på utbild-


ning av studentambassadörer i jämställdhets- och mångfalds-


frågor. En andra utbildning görs på andra sidan årsskiftet. 


Lise Meitner-professurerna skall även verka som förebilder för 


studenterna.


NY ORGANISATION SJÖSATTES
Under 2016 infördes en ny forskningsorganisation och en ny 


grundutbildningsorganisation. Avsikten är att skapa en tydligare 


beslutsstruktur och att öka samarbetet över institutionsgränser.


I den nya ledningsorganisationen för forskning på LTH finns 


en forskningsnämnd (tidigare tre nämnder) och en forskar-


utbildningsnämnd. En biblioteksnämnd som bland annat han-


terar e-media har också inrättats. 


LTH GÅR VIDARE MED UTVECKLINGSARBETE
Under året har en strategisk plan som sätter riktningen för 


LTH:s verksamhet fram till år 2026 arbetats fram, och beslut 


om denna fattas under februari 2017. Planen tar sin utgångs-


punkt i LTH:s vision ”Tillsammans utforskar och skapar vi – till 


nytta för världen” och är ett komplement till Lunds universitets 


nya strategiska plan. Parallellt pågår arbetet med att ta fram 


och förankra en varumärkesplattform och ny kommunikations-


strategi för LTH. 


NYA SAMARBETEN
Lunds universitet och Tetra Pak har inlett ett samarbete där ett 


antal forskare från LTH under året gett föreläsningar för Tetra 


Paks anställda, Science and Innovation Talks.


Lunds universitet och Ericsson AB har under året ingått ett 


strategiskt samverkansavtal – det första i sitt slag mellan uni-


versitetet och ett företag. Avtalet innebär fördjupade relationer 


inom forskning, utbildning och utveckling. 


LTH:s rektor Viktor Öwall har tagit initiativ till Hållbart Cam-


pus, ett projekt som drivs av en särskild arbetsgrupp där bland 


andra företrädare för Akademiska Hus, LU Byggnad och Lunds 


kommun ingår. Grundtanken är att hela LTH:s campus ska 


utvecklas till en levande miljö och en integrerad stadsdel i 


Lund.


STORA SATSNINGAR PÅ FORSKNING 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har under 2016 anslagit 


medel till två projekt vid LTH som bedöms hålla högsta interna-


tionella klass och rymma möjlighet till framtida vetenskapliga 


framgångar. 


Figur 2.17  
Utbildningsprofil LTH


Figur 2.18  
Nyckeltal LTH


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 6 759 6 583 6 512 6 408 6 317


– Kvinnor  /  män (%) 33 / 67 33 / 67 34 / 66 34 / 66 35 / 65


Forskarstuderande (HTE) 507 529 535 528 506


– Kvinnor  /  män (%) 32 / 68 32 / 68 31 / 69 31 / 69 31 / 69


Personal (HTE) 1 449 1 475 1 488 1 438 1 433


– Kvinnor  /  män (%) 34 / 66 34 / 66 35 / 65 34 / 66 35 / 65


Verksamhetens kostnader 
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1 590 1 657 1 694 1 707 1 723
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Projektet A new generation of slow light systems bevilja-


des 36,4 miljoner kronor under fem år. Genom anslaget har 


forskarna fått möjlighet att utveckla och testa material som 


bromsar ljusets hastighet mellan 1 000 och 100 000 gånger. 


Projektet Nanothermodynamics for optoelectronic semi-


conductor devices, som tar sikte på att finna nya sätt att 


omvandla solenergi till elektrisk energi, beviljades 47,5 miljo-


ner kronor under samma tidsperiod. 


Under året startades forskningsprogrammet STEPS, Sustain-


able Plastics and Transition Pathways, som under fyra år ska 


arbeta med nya tekniker och grön kemi för plastframställning, 


nya återvinningsbara plaster och långsiktigt hållbara industri-


strategier. Projektet innebär totalt 60 miljoner kronor varav 45 


miljoner från forskningsstiftelsen Mistra.


INTERNATIONELLT
LTH:s utbildningar präglas av en stor internationalisering. Inför 


läsåret 2016/2017 har knappt 300 LTH-studenter ansökt om 


studentutbyte. Hela 80 procent av de sökande kunde beredas 


plats. Genom att LTH prioriterar bland utbytesavtalen råder 


numera nästan balans mellan antalet inkommande respektive 


utresande studenter. Varje år berikas LTH av att ungefär 1 200 


studenter antingen läser ett masterprogram alternativt reser 


iväg på eller anländer för internationella utbyten.


På den internationella arenan leder LTH nätverket Magal-


hães som knyter samman 35 ledande tekniska högskolor i 


Europa och Latinamerika. 


EXTERN FINANSIERING 
Fakulteten är framgångsrik när det gäller att dra in externa 


forskningsbidrag. Ungefär 70 procent av forskningen som 


bedrivs vid LTH finansieras med externa bidrag. 


Fakultetens forskare har under 2016 beviljats 29 EU-finan-


sierade projekt.


Forskningsproduktionen är hög vid fakulteten. Under året 


producerades över 130 avhandlingar.


UTBILDNINGSUTBUD 
Fakultetens utbildningsutbud består av 16 civilingenjörspro-


gram, 5 högskoleingenjörsprogram, 13 internationella mas-


terprogram, arkitektutbildning, utbildning i industridesign, 


brandingenjörsutbildning, livsmedelsteknisk högskoleutbild-


ning, tekniskt basår samt trafikflygarutbildning. 


Hösten 2016 har 15 nyanlända civilingenjörer inlett ettåriga 


kurser vid LTH, samtidigt som de läser svenska vid Lunds uni-


versitet. 


HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTVECKLING 
Vid LTH baseras det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet 


på en genomtänkt strategi och olika insatser för att stödja 


och utveckla det pedagogiska samtalet. Kärnan är de hög-


skolepedagogiska kurserna som LTH:s lärare deltar i med en 


omfattning av 600 veckor på per år. LTH ger ungefär tio kurser 


som omfattar tre veckors studier och med cirka 20 deltagare 


på varje kurs. Kontinuerliga utvärderingar visar att dessa kurser 


i hög grad bidrar till att uppfylla strategin.


Figur 2.19  
Intäkter LTH (mnkr)


Figur 2.20  
Största bidragsfinansiärer LTH (inkomster, mnkr)


Finansiär 2016


Vetenskapsrådet 138,7


EU 81,6


Statens energimyndighet 78,8


Vinnova 73,3


Formas 48,6


200 


400 


600 


800 


1 000 


1 200 


1 400 


1 600 


1 800 


2012 2013 2014 2015 2016 


Forskning, bidrag 
och avgifter 


Forskning, anslag 


Utbildning 







28 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016


2.6 Medicinska fakulteten 
Att vara en del av ett fullskaligt universitet med kompetens inom de flesta ämnesområden 
är en stor fördel för Medicinska fakulteten. Det ger oss möjlighet att med ett 
tvärvetenskapligt perspektiv angripa dagens och morgondagens hälsoutmaningar. 


TILLSAMMANS KAN VI GÖRA MER 
Medicinska fakulteten samarbetar med LTH och Naturve-


tenskapliga fakulteten för att utveckla och tillhandahålla en 


gemensam forskningsinfrastruktur. Det har under året resul-


terat i gemensamma centrumbildningar inom mikroskopi och 


proteinvetenskap som kommer ge universitetets forskare inom 


livsvetenskaper infrastruktur av högsta klass. 2016 inrättades 


även centrumet Medicon Bridge, där Region Skåne ingår, som 


ska verka för ökad interdisciplinär samverkan vid utveckling av 


medicinsk teknologi. 


Fakulteten har även fått ekonomiskt stöd för att bygga 


två nationella infrastrukturer. Tillsammans med Göteborgs 


universitet och med finansiering från Vetenskapsrådet, byggs 


en plattform för masspektrometri. Inom området Next-Gene-


ration Sequencing utvecklas en nod i klinisk diagnostik, med 


stöd från SciLifelab.


Tack vare en donation från Birgit Rausing stärks samverkan 


med humaniora och teologi. Donationen gör det möjligt att 


permanenta den framgångsrika satsningen på ämnet Medi-


cinsk humaniora. Bland annat inrättas en lektorsanställning för 


att även framöver kunna erbjuda läkarstudenterna den mycket 


uppskattade kursen Medical Humanities. 


Medicinska fakulteten har under 2016 lagt extra kraft 


på donationsverksamhet. Målet är att bygga nätverk, upp-


märksamma viktiga områden som har svårt att få externa 


forskningsbidrag och attrahera finansiering från den privata 


sektorn. Tre nätverksmöten har hållits under året med global 


hälsa och Alzheimers och Parkinsons sjukdom som teman. 


Under hösten påbörjades även ett fundraisingarbete för ett 


medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscentrum I Lund, 


under projektnamnet Forum Medicum, som fakulteten pla-


nerar. 


I februari meddelades att Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 


donerar 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds 


universitet. Pengarna används till den främsta strokeforsk-


ningen men även till ett forskningspris som delades ut för 


första gången under Strokedagen i Lund, den 28 oktober, 


då intresserad allmänhet fick en chans att lyssna på forskare 


inom strokeområdet. 


FORSKNING VÄCKER NYFIKENHET 
Populärvetenskapliga arrangemang då allmänheten och fors-


kare möts är uppskattade. Under året hölls ett välbesökt öppet 


hus på fakultetens kliniska forskningscentrum CRC i Malmö i 


samband med CRC:s 10-årsjubileum. Medicinska fakultetens 


årliga populärvetenskapliga arrangemang Forskningens dag 


i november handlade om blodet och dess funktion vid hälsa 


och sjukdom. 


Våren 2016 lanserades en ny poddserie om medicin, hälsa 


och vetenskap. Bakom poddserien står Vetenskap & hälsa som 


är en populärvetenskaplig tidning som ges ut av fakulteten 


tillsammans med Region Skåne och Malmö högskola. 


FORSKNING I FRAMKANT 
Efter en generös donation från Knut och Alice Wallenbergs 


stiftelse etablerades 2015 Wallenberg Center för molekylär-


medicinsk forskning vid Lunds universitet med inriktning mot 


regenerativ medicin tillsammans med Region Skåne. Under 


en tioårsperiod kommer unga internationellt framgångsrika 


forskare att rekryteras. Under 2016 har de tre första forskarna 


anställts. Inom området kardiovaskulär forskning har Anja 


Meissner, Tyskland, rekryterats som biträdande universitets-


lektor och Gustav Smith som klinisk forskare. Gesine Paul-Visse 


Figur 2.21  
Utbildningsprofil M


Figur 2.22  
Nyckeltal M


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 2 802 2 809 2 750 2 762 2 766


– Kvinnor / män (%) 66 / 34 66 / 34 65 / 35 66 / 34 67 / 33


Forskarstuderande (HTE) 500 532 530 508 423


– Kvinnor / män (%) 61 / 39 59 / 41 57 / 43 58 / 42 59 / 41


Personal (HTE) 1 424 1 560 1 578 1 560 1 540


– Kvinnor / män (%) 64 / 36 61 / 39 60 / 40 61 / 39 61 / 39
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har fått motsvande kliniska forskaranställning inom neurove-


tenskap. 


I maj 2016 invigdes WHO Collaborating Centre för imple-


mentering av evidensbaserad klinisk hälsopromotion, ett unikt 


samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne, Socialde-


partementet och Världshälsoorganisationen WHO. Målet är att 


ge patienter bättre förutsättningar för en lyckad behandling 


via förbättrade livsstilsfaktorer. Fokus ligger på livsstilsfaktorer 


som alkohol, tobak, droger, näring och fysisk aktivitet. 


I EN GLOBALISERAD VÄRLD 
Lunds universitet har en ambition att i högre grad bygga 


strategiska samarbeten med universitet i afrikanska länder 


och sedan 2014 har fakulteten fördjupat samarbeten med 


universitet i Uganda, Etiopien och Zimbabwe. 2016 besökte 


delar av fakultetsledningen University of Johannesburg, Sydaf-


rika. Fakulteterna har, eller står i startgroparna för, samarbeten 


inom sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och arbetste-


rapeutprogrammet och det finns även goda möjligheter att 


utveckla samarbeten inom nya områden som fysioterapi och 


biomedicin. 


Under januari besökte en delegation Universitetet i Nagoya, 


Japan. De två fakulteterna har nu ingått ett övergripande avtal 


som möjliggör för forskargrupper att dela doktorander mellan 


lärosätena. De områden som står närmast på tur att utveckla 


samarbete inom är forskning kring cancer, ortopedi, stamcel-


ler, neurovetenskap och biomedicinsk avbildning (bioimaging). 


STRATEGISK UTBILDNINGSPLANERING 
Fakulteten har sett ett behov av att i högre grad arbeta med 


långsiktig utbildningsplanering och även kunna förändra 


utbildningsutbudet snabbare när söktryck, tilldelning av 


utbildningsplatser och hälso- och sjukvårdens förutsättningar 


förändras. För att möta dessa behov har fakulteten sedan 


den 1 januari en ny organisation för ledning av fakultetens 


utbildning på grund- och avancerad nivå, med en grundut-


bildningsnämnd som har ett övergripande strategiskt ansvar 


för istället för de tre som fanns tidigare.


Under året fick Lunds universitet i uppdrag av regeringen 


att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med 


avslutad utländsk läkarutbildning från länder utanför EU. Upp-


draget är ett led i regeringens arbete för att fler personer med 


en utländsk utbildning ska kunna etablera sig på den svenska 


arbetsmarknaden. 


FOKUS PÅ KOMPETENS OCH LIKA VILLKOR 
Den kompetens medarbetarna har är fakultetens viktigaste 


resurs för att förmedla och ta fram ny kunskap. För att säkra 


att fakultetens behov tillgodoses de kommande tio åren 


genomförde fakultetsledningen 2016 en kartläggning av vilka 


kompetenser fakulteten har idag i form av professorer och 


lektorer för att identifiera viktiga forskningsområden där nya 


kompetenser behövs. 


Medicinska fakulteten genomför kontinuerligt insatser för 


att främja jämställdhet och lika villkor för anställda och studen-


ter. Fakultetens nämnd för jämställdhets- och likabehandlings-


frågor ansvarar för att universitetets policy för jämställdhet, 


likabehandling och mångfald efterlevs och att fakultetens 


handlingsplan för åren 2015–2017 implementeras. 


Under 2016 har fakulteten erbjudit karriär- och mentorsstöd 


genom fakultetens karriärcentrum och karriärcoach, startat ett 


mentorprogram med genusperspektiv för seniora forskare och 


gett stöd till nätverket WINGS (Women IN Great Sciences). 


Fakulteten fortsatte även arbetet med tjänstestrategier och 


tydliggörande av karriärvägar för att bredda rekryteringsba-


sen av kvinnor till anställning som professor. Vidare påbörjade 


fakulteten ett arbete med att kvalitetssäkra rekryteringsproces-


ser för att säkerställa genusperspektivet i varje steg som en 


del av regeringens satsning på jämställdhetsintegrering under 


åren 2017–2019.


Figur 2.23  
Intäkter M (mnkr)


Figur 2.24  
Största bidragsfinansiärer M (inkomster, mnkr)
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2.7 Naturvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten har under 2016 fortsatt arbetet med att minska 
överproduktionen, vilket resulterade i cirka 150 färre helårsstudenter. Samarbetet med 
Folkhögskolan Hvilan har utvecklats och fakultetens forskarskolor har utvärderats. Vår 
högskolepedagogiska enhet PLUS har under året etablerat sig och genomfört uppskattade 
aktiviteter, både för interna och externa intressenter. Arbetet med jämställdhet och 
likabehandling har fortgått med bland annat en internationell konferens där fakulteten 
var värd. Flera forskare har fått prestigefyllda anslag, och naturvetenskaplig forskning har 
också haft stor medial spridning under året.


KAMPEN MOT ÖVERPRODUKTIONEN 
Naturvetenskapliga fakulteten har under 2016 fortsatt arbetet 


med att minska överproduktionen. Fakulteten har i många 


år utbildat fler studenter än vad ersättningen har täckt, och 


under 2016 har ytterligare åtgärder vidtagits för att minska 


antalet. Fakultetsstyrelsen har fattat beslut om att lägga tak på 


antagningen på programutbildningar inför läsåret 2016/2017. 


De hittills vidtagna åtgärderna har börjat ge resultat – fakul-


tetens produktion av helårsstuderande minskade med cirka 


100 under 2015 och ytterligare en minskning med cirka 150 


under 2016. För att uppnå ett mål om högst 5 procent över-


produktion under 2019 måste alla beslutade åtgärder fortsätta 


och förstärkas under de kommande åren. Samtidigt är ett 


annat mål att öka genomströmningen av studenter, och att 


de studenter som antas väljer att fullfölja sin utbildning vid 


Naturvetenskapliga fakulteten. 


Fakultetsstyrelsen beslutade även om att bättre balans måste 


uppnås i studentutbytesavtalen, både genom att dra ner på 


antalet inkommande studenter, men också med att intensifiera 


arbetet med att få fler utresande. Under 2016 har fakulteten 


dragit ner på antalet Erasmusavtal, något som kommer att 


utvärderas under 2017. 


BREDDAD REKRYTERING 
Folkhögskolan Hvilans naturvetenskapliga basår startade for-


mellt höstterminen 2016. Folkhögskolan har haft ett stort antal 


sökande och gör ett urval efter principen att den som har störst 


utbildningsbehov är den som har företräde. Redan under våren 


medverkade lärare, studievägledare och studentambassadörer 


från fakulteten i Hvilans utbildning som då hette Allmän linje 


– naturvetenskap. Detta gjordes genom informationsträffar, 


studiebesök och exkursioner som var mycket uppskattade. 


Under läsåret 2016/17 kommer arrangemangen att utvecklas 


och utökas i samarbete med folkhögskolans lärare. De som 


genomgår den här utbildningen på Hvilan söker inte nödvän-


digtvis till naturvetenskapliga fakultetens utbildningar, men en 


breddad rekrytering till akademin överlag ses som en positiv 


effekt av den här satsningen. 


FORSKARSKOLOR OCH INDIVIDUELLA 
STUDIEPLANER 
Naturvetenskapliga fakulteten har fyra forskarskolor på olika 


teman som totalt engagerar ungefär 60 procent av fakultetens 


doktorander. Forskarskolorna är ClimBEco (Biodiversity and 


Ecosystem services in a Changing Climate), GENECO (Genomic 


ecology), COMPUTE (a research school dedicated to scientific 


discovery using computers) och ADMIRE (Advanced Microscopy 


Research Environment). Sammantaget uppgår fakultetens sats-


ning till 40 miljoner kronor 2012–2016. I början av 2016 presen-


terades en utvärdering av de fyra forskarskolorna. Utvärderingen 


visade att verksamheten är av god kvalitet, och därför beslutade 


fakultetsstyrelsen om fortsatt finansiering fram till 2021. En ny 


Figur 2.25  
Utbildningsprofil N


Figur 2.26  
Nyckeltal N


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 2 015 1 982 2 022 1 945 1 756


– Kvinnor / män (%) 47 / 53 48 / 52 47 / 53 46 / 54 46 / 54


Forskarstuderande (HTE) 325 317 318 310 256


– Kvinnor / män (%) 41 / 59 39 / 61 41 / 59 39 / 61 39 / 61


Personal (HTE) 818 901 901 871 845


– Kvinnor / män (%) 39 / 61 39 / 61 38 / 62 37 / 63 38 / 62
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forskarskola i kemi kommer också att få finansiering och eta-


bleras från och med 2017.


Fakulteten har under 2016 fullbordat övergången till ett 


nytt webbaserat system för individuella studieplaner som ett 


led i fakultetens ambition att höja kvaliteten på de individuella 


studieplanerna.


PLUS 
Vid fakulteten finns en pedagogisk enhet, PLUS (Pedagogik-, 


Lärande, och Utvecklingsstöd) som inrättades 2015. Under 


2016 har PLUS fortsatt etableringen och utvecklingen av sin 


verksamhet. Verksamheten har innefattat en högskolepeda-


gogisk introduktionskurs på svenska och engelska, ämnes-


didaktikkurs och docentförberedande kurs. PLUS har även 


medverkat i utvecklingen av en öppen nätbaserad kurs (mooc) 


som handlar om akademiskt skrivande, samt i en workshop för 


universitetets lärare om hur kursen kan användas som resurs 


i ämnesundervisningen. 


Projektet Kompetensportfölj för dokumentation och reflek-


tion, som leds av PLUS i samverkan med flera fakulteter samt 


AHU, genomförs 2015–2016 och kommer att slutredovisas i 


början av 2017. Andra projekt som PLUS har medverkat i är 


Skolverkets satsning Läslyftet. 


JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA VILLKOR 
Under året har det blivit allt tydligare, såväl från regeringshåll 


som från universitetsledning, att alla vid universitetet måste 


arbeta mer operativt och aktivt för att fortare uppnå jämställdhet 


och lika villkor. Fakulteten är övertygad om att rätt väg att gå är 


att ständigt se till att jämställdhet och lika villkor är på tapeten i 


alla sammanhang inom fakultetens breda verksamhetsområden. 


I år lyfts två satsningar på utbildning inom området jämställdhet 


och lika villkor särskilt fram. Den ena är på institutionsnivå och 


den andra på fakultetsövergripande och internationell nivå. 


På kemiska institutionen har två workshops för personer i 


ledande ställning genomförts, där föreläsningar har varvats 


med diskussioner och praktiska övningar. Frågeställningar om 


akademi och meritokrati kopplades till förståelse för egna 


förutfattade föreställningar (bias) och beteenden i form av 


härskartekniker. Båda tillfällena var välbesökta och uppskat-


tade av deltagarna och det förekom många engagerande 


diskussioner. Föreläsarna var väl bevandrade i detta område 


och berättade initierat och med anknytning till den relevanta 


forskningen inom området.


Gender Equality in STEMM Academia? var namnet på den 


internationella konferens som naturvetenskapliga fakulteten, 


tillsammans med Medicinska fakulteten och LTH, anordnade 


under två dagar i oktober. För första gången någonsin var LERU 


(League of European Research Universities) medarrangör till 


denna unika satsning, som är startskottet för återkommande 


event för kunskapsöverföring runt om i Europa. Många tongi-


vande forskare var där: Maria Ong, Paul Walton, Eileen Drew, 


Mathias Wullum Nielsen och Katrien Maes, för att nämna 


några. Föreläsningar varvades med livliga diskussioner och erfa-


renhetsutbyte. Samtliga 70-talet deltagare var mycket nöjda 


med konferensen och särskilt glädjande var det stora deltagan-


det av studenter. Såväl lokalt och nationellt som internationellt 


samarbete och erfarenhetsutbyte är nödvändigt för att vi ska 


nå framsteg mot en mer jämställd och inkluderande akademi. 


PRESTIGEFYLLDA BIDRAG OCH MEDIAL SPRIDNING
Flera av fakultetens forskare har under året fått stora bidrag 


från bland annat Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) 


och European Research Council (ERC). Fakultetens forskning 


har även synts i många olika medier, både nationella och 


internationella. Många har uppmärksammat att en professor 


tilldelats ett Ig Nobel Prize, men även banbrytande ny forsk-


ning om till exempel tornseglarnas liv uppe i luften, jakten på 


världens äldsta is och stenåldersmiljöer på havsbotten.


Traditionsenligt avslutas även årets fakultetsredovisning med 


en naturvetenskaplig haiku, inspirerad av en av årets stora 


forskningsnyheter: 


Skapelse av järn  
håvar in stjärnans strålar  
ger oss framtidskraft


Figur 2.27  
Intäkter N (mnkr)


Figur 2.28  
Största bidragsfinansiärer N (inkomster, mnkr)


Finansiär 2016


Vetenskapsrådet 185,1


EU 55,1


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 49,7
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2.8 Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten har en stabil utveckling. Vi har under 2016 både haft ett 
gott söktryck och ett stort antal studenter som fullföljer sina studier. Fakulteten har en 
budget i balans och attraherar fortsatt externa forskningsmedel i en god omfattning.


FORSKNING I FRAMKANT
För att bibehålla en stabil utveckling är ständig progression en 


förutsättning. Att forskningen vid fakulteten ligger i framkant 


visas genom att de externa bidragen fortsätter att öka. Vår 


forskning bedrivs idag till 46 procent på externa medel.


Fakultetens internationella forskningssamarbeten avspeg-


las i att sociologen Jeff Hearn, internationellt känd för sin 


forskning om maskulinitet och mäns våld mot kvinnor, samt 


geografen Michael Hall som är ett framträdande namn inom 


fältet turism och hållbar utveckling, båda under året utsetts 


till hedersdoktorer vid fakulteten. 


Fakultetens forskningsprofil stärktes ytterligare under 2016 


av att professor Karin Aggestam, statsvetenskap, utsågs av 


Lunds universitet till innehavare av Torsten och Ragnar Söder-


bergs professur till minne av Samuel Pufendorf.


JÄMSTÄLLDHETSARBETET
Med utgångspunkt i fakultetens handlingsplan för jämställd-


het, likabehandling och mångfald har det under året genom-


förts många olika aktiviteter. Flera av våra institutioner har 


utifrån ett jämställdhetsperspektiv arbetat med översyner av 


sina kursutvärderingar för att säkerställa att dessa aspekter 


beaktas i undervisningen. Under året har det också genom-


förts seminarier och workshops av olika slag. Här kan nämnas 


Academic leadership and management: what has gender to 


do with it? – en workshop för fakultetens prefekter och studie-


rektorer med fokus på dynamiken i akademiskt ledarskap och 


management ur ett genusperspektiv. Årets genusvetenskap-


liga symposium fokuserade på hur de globala utmaningarna 


avspeglar sig i lokalt arbete och liv på ett ojämlikt sätt. 


TILLSTRÖMNING AV STUDENTER 
OCH GLOBALA KLASSRUM
Våra klassrum är välfyllda men inte överfyllda. Helt i enlighet 


med vår ambition kommer antalet studenter som under året 


har läst vid fakulteten att ligga mycket nära det uppdrag vi har 


åtagit oss – 5 600 helårsstudenter. 


Institutionerna förnyar kontinuerligt utbudet av program 


och kurser. Att man då övergår till engelskspråkig utbildning 


är vanligt. På avancerad nivå finns redan ett omfattande utbud 


av utbildning på engelska. Nytt för i år är att vi inom i stort 


sett alla fakultetens ämnesområden även kan erbjuda kurser 


på engelska på grundnivå. Detta är resultatet av ett mångår-


igt internationaliseringsarbete med syftet att även göra våra 


ordinarie utbildningar på kandidatnivå till en arena för möten 


mellan studenter från hela världen.


Vi ser en stadig ökning av antalet avgiftsbetalande studenter 


vid fakulteten. Jämfört med år 2011, då studieavgifter inför-


des, har vi 2016 mångdubbelt fler avgiftsbetalande studenter 


från länder utanför EU. Vi tolkar den positiva utvecklingen som 


ett erkännande av fakultetens utbildningskvalitet, men även 


som ett resultat av förbättrat mottagande av studenterna. 


NYTT INTERNATIONELLT KONTOR
I fakultetens tradition har det tidigare inte ingått att ta ansvar 


för studenter utanför undervisningstid. Men studiesocialt 


omhändertagande är en viktig del av att göra akademiska 


studier tillgängliga för alla typer av studenter, svenska såväl 


som utländska. Etableringen av ett internationellt kontor under 


2016 var ett led i detta arbete. Kontoret ger ökad service och 


samordning av studentmobilitet och ökar därmed effektivitet 


och rättssäkerhet för studenterna. Samtidigt har internatio-


nalisering blivit ett eget ansvarsområde i fakultetsledningen.


Figur 2.29  
Utbildningsprofil S


Figur 2.30  
Nyckeltal S


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 6 025 5 807 5 801 5 649 5 746


– Kvinnor / män (%) 69 / 31 71 / 29 71 / 29 71 / 29 71 / 29


Forskarstuderande (HTE) 148 138 133 124 115


– Kvinnor / män (%) 56 / 44 56 / 44 59 / 41 54 / 46 54 / 46


Personal (HTE) 548 537 564 528 490


– Kvinnor / män (%) 56 / 44 57 / 43 57 / 43 56 / 44 57 / 43


Verksamhetens kostnader 
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KOPPLINGAR TILL ARBETSLIVET
Nya initiativ tas kontinuerligt på fakultetens institutioner och 


av Samhällsvetarkåren för att de studenter som kommer till 


oss ska ges bästa möjliga förutsättningar både för studier och 


för att finna en bra väg till arbetsmarknaden. Praktikterminer 


införs i allt fler utbildningar och yrkesverksamma från relevanta 


områden är idag ett vanligt inslag i utbildningen. I april arrang-


erades i samarbete med EU-kommissionens representation i 


Sverige en dag fylld med interaktiva seminarier om klimat, 


migration och yrkeskarriär i EU-kommissionen. 


SATSNINGAR PÅ KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR 
Under året har det både inom universitetet samt via nya natio-


nella lagar och förordningar skett en ganska kraftig höjning av 


ambitionsnivån inom flera verksamhetsområden. Vi har länge 


satsat på kvalitetsförbättringar inom utbildning och forskning. 


Arbetsmiljöverkets nya regler inom arbetsmiljö och personal-


ledning har dessutom, tillsammans med en generellt skärpt 


kontroll av regelefterlevnad, satt ökat fokus på administration 


och förvaltning.


AKTIVT DELTAGANDE I SAMHÄLLSDEBATTEN
Vid en samhällsvetenskaplig fakultet avspeglas ofta aktuella 


händelser i samhället på ett direkt sätt i verksamheten. För 


att ge invandrade psykologer möjlighet att etablera sig på 


arbetsmarknaden har regeringen nyligen godkänt att vi kan 


etablera en kompletterande utbildning för psykologer. Stats-


vetenskapliga institutionens valvaka i samband med president-


valet i USA lockade en stor publik av studenter, media och 


allmänhet. Vårt publika arrangemang Debatt i Lund fortsätter 


att vara ett populärt forum för samtidsdebatt där forskare och 


andra experter möter en engagerad allmänhet. Under 2016 


hölls välbesökta debatter om faktaresistens och om huruvida 


det är en rättighet att få ”rätt” barn? Speciellt populär var 


septemberdebatten om populism som lockade fler besökare 


än vad vi kunde ta emot på Café Athen i Lund. 


Figur 2.31  
Intäkter S (mnkr)


Figur 2.32  
Största bidragsfinansiärer S (inkomster, mnkr)
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EU-dagen den 14 april 2016 – ett samarbete mellan Lunds universitets studentkår och EU-kommissionens representation i Sverige. 
En dag för studenter och personal, fylld med seminarier om bland annat klimat, EU-karriär och migration. Katarina Areskoug 
Mascarenhas, chef för EU-representation i Sverige, längst till höger på scenen.
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2.9 Universitetets särskilda verksamheter
Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en plattform för gränsöverskridande 
verksamheter vid Lunds universitet. Forskningen och utbildningen vid USV syftar till att 
vara tvärvetenskaplig och samhällsrelevant och sker ofta i samverkan med både interna 
och externa aktörer, regionalt såväl som globalt. Samverkan med det omgivande samhället 
präglar verksamheternas arbete inom en rad olika spännande projekt och aktiviteter. 


VERKSAMHETER VID USV 2016 


• Centre for Innovation, Research and Competence  


in the Learning Economy (CIRCLE)


• Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)


• Centrum för Mellanösternstudier


• Centrum för preventiv livsmedelsforskning 


• Centrum för samhällets resilience


• Centrum för växtforskning/Plantlink


• Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier


• Centrum för Öresundsstudier 


• Internationella institutet för industriell miljöekonomi


• Lund University Centre for Sustainability Studies 


(LUCSUS)


• Nätverk för Sydasienstudier (SASNET)


• Pufendorfinstitutet


SAMHÄLLSAKTUELL FORSKNING 
I SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN
Samverkan sker med interna och externa intressenter och par-


ter, inom såväl forskning som utbildning och genom olika typer 


av nätverk som forskarna eller verksamheterna deltar i. Flera 


av dessa samverkansprojekt och aktiviteter rör aktuella ämnen 


som berör flera av verksamheternas ämnesområden, såsom 


hållbar utveckling, Mellanöstern, digitalisering och media, för 


att nämna några.


Inom området hållbar utveckling kan exempelvis nämnas 


att Lena Neij, professor och föreståndare vid Internationella 


Miljöinstitutet under året blev invald till att delta i regeringen 


nya strategiska samverkansprogram med fokus på Smarta stä-


der. Syftet med programmen är att genom samverkan mellan 


offentliga aktörer, näringsliv och akademi hitta nya innovativa 


lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. 


Vid Lund University Center for Sustainability Studies 


(LUCSUS) har samarbetet med det kommunalägda dricksvat-


tenbolaget, Sydvatten fortskridit under året inom projektet 


Tänk H2O. Gemensamt har man arrangerat 10 vattenkurser 


för totalt 750 gymnasielever där forskare från LUCSUS hållit 


föreläsningar och workshops om vatten och delat med sig av 


aktuell forskning. Projektet blev under 2016 uppmärksammat 


internationellt och inbjudet till att delta i Världsvattenkonfe-


rensen i Brisbane, Australien. 


Med anledning av den stora humanitära kris som Mellan-


östern under året genomgått, har ett nytt gemensamt projekt 


vid Centrum för Mellanösternstudier och Internationella Miljö-


institutet startat. Projektet, The Post Conflict Futures Initiative, 


syftar till att ge akademiker i exil ett forum där de gemensamt 


kan reflektera och skapa scenarion för hur en hållbar åter-


uppbyggnad av sina hemländer skulle kunna se ut. Projektet 


har varit en del av Lunds universitets många sätt att bidra till 


att möta de utmaningar som Mellanöstern, och inte minst de 


människor som är på flykt, står inför på olika sätt.


Vad gäller verksamheternas forskning om digitalisering och 


media kan nämnas tre intressanta projekt och aktiviteter som 


genomförts under året: 


Figur 2.33  
Utbildningsprofil USV


Figur 2.34  
Nyckeltal USV


2012 2013 2014 2015 2016


Helårsstudenter 294 302 295 293 280


– Kvinnor / män (%) 51 / 49 49 / 51 51 / 49 52 / 48 53 / 47


Forskarstuderande (HTE) 24 25 24 19 22


– Kvinnor / män (%) 79 / 21 72 / 28 62 / 38 63 / 37 58 / 42


Personal (HTE) 130 136 134 152 138


– Kvinnor / män (%) 54 / 46 55 / 45 54 / 46 57 / 43 57 / 43
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Vid Work, Technology and Social Change (WTS), presen-


terade forskaren Stefan Larsson en rapport, på uppdrag av 


Konsumentverket, som behandlade digitaliseringens utveck-


ling och dess effekter på konsumenternas förutsättningar och 


tillit i den digitala ekonomin.


Vid Nätverket för Sydasienstudier (SASNET) bedrevs ett pro-


jekt med fokus på det föränderliga medielandskapet i södra 


Asien och hur det kan relateras till det svenska medieland-


skapets utveckling. Inom projektet arrangerades bland annat 


konferensen The digital transition in media i Lund samt eve-


nemanget The media and Innovation days i Mumbai, Indien.


Vid Centrum för Öst-och Sydöstasienstudier fortskred pro-


jektet Digital China med fokus på den digitala utvecklingen 


i samhället i en auktoritär stat. Inom projektet arrangerades 


evenemanget Focus Asia med temat Scholars, activists and 


filmmakers: The multiple roles of film in and on Asia. 


TVÄRVETENSKAPLIG UTBILDNING
Vid USV erbjuds fem masterprogram, alla med stark anknyt-


ning till tvärvetenskaplig forskning. Vid USV erbjuds även två 


Special Area Studies kurser, ett antal fristående kurser och en 


öppen nätkurs (mooc). Utbildningarna har ett högt söktryck 


med sökande från hela världen. Andelen avgiftsstudenter är 19 


procent av nya masterstudenter höstterminen 2016.


USV:s lärare har en tvärvetenskaplig bredd som gör dem 


eftertraktade som föreläsare vid hela universitet. Exempelvis 


undervisar lärare från Centre for Innovation, Research and 


Competence in the Learning Economy (CIRCLE) på Lunds tek-


niska högskola och lärare från LUCSUS undervisar vid Naturve-


tenskapliga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. 


Lärare från andra delar av Lunds universitet, gästföreläser i 


sin tur på kurser inom masterprogrammen vid USV. Den här 


sortens utbyte av lärarkompetenser skapar mervärde för både 


lärare och studenter.


Under 2016 har verksamheterna inom USV samarbetat inom 


forskarutbildningen i form av en gemensamt framtagen kurs i 


forskningsetik. Lärarna har också varit högst aktiva i den hög-


skolepedagogiska utvecklingen och har under 2016 haft sitt 


första gemensamma internat med högskolepedagogiskt tema.


STOR SATSNING PÅ ÖKAD JÄMSTÄLLDHET
Som ett led i USVs jämställdhetssatsning på läraranställninger 


har det under 2015–2017 reserverats 600 000 kronor årligen 


till verksamheter vid USV, för att få fler av underrepresenterat 


kön att rekryteras eller befordras till professor. Medlen ska gå 


direkt till professorns verksamhet och kan uppgå till maximalt 


200 000 kronor per professor. Under 2016 har två kvinnliga 


forskare vid LUCSUS blivit befordrade till professorer. 


USV har idag, som första fakultet/motsvarande vid Lunds 


universitet, en jämn könsfördelning bland professorerna. USV 


kommer att fortsätta att jobba aktivt med jämställdhets- och 


likabehandlingsfrågor. Under hösten 2016 bildades en gemen-


sam kommitté för jämställdhet, likabehandling och mångfald 


inom USV. 


VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
OCH NYA FÖRESTÅNDARE 
Under året välkomnade USV tre nya föreståndare; Marina 


Svensson vid Centrum för Öst-och Sydöstasienstudier, Åsa 


Lindholm Dahlstrand vid CIRCLE och Emily Boyd vid LUCSUS.


Centrum för samhällets resiliens upphörde vid halvårsskiftet 


2016. Centrum för växtforskning/Plantlink överfördes till Lunds 


tekniska högskola den 1 juli 2016. 


Under 2016 fattade rektor även beslut om att flytta Centrum 


för Öresundsstudier till fakulteterna för humaniora och teologi 


från den 1 januari 2017 samt att ändra verksamheten SASNETS 


organisatoriska placering till att bli en avdelning inom Centrum 


för Mellanösternstudier den 1 januari 2017. 


Under 2016 beslutade rektor att WTS upphör som organi-


satorisk enhet den 31 december 2016. De tre ingående enhe-


terna överförs till LTH, S respektive USV den 1 januari 2017.


Figur 2.35  
Intäkter USV (mnkr)


Figur 2.36  
Största bidragsfinansiärer USV (inkomster, mnkr)
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2.10 MAX IV 
På dagen för sommarsolståndet 2016, den 21 juni, invigdes MAX IV, den nationella 
synkrotronljusanläggningen vid Lunds universitet. Fullt utbyggd kommer anläggningen 
årligen ta emot nära 3 000 forskare, eller användare, från Sverige och övriga världen för 
experiment inom bland annat materialvetenskap, medicin och miljöforskning.


2016 har varit ett för MAX IV-laboratoriet ovanligt år. Sedan 


MAX-lab stängdes i slutet av förra året, har MAX IV inte varit i 


ordinarie drift och inte tagit emot användare. Fokus har istället 


legat på installation och uppstart av lagringsringar och strålrör 


vid den nya anläggningen dit hela verksamheten flyttade i 


början av 2016. MAX IV-laboratoriet har fortsatt att växa under 


2016. Forskare har rekryterats, men även IT- och säkerhets-


gruppen har förstärkts ytterligare för att möta de högt ställda 


förväntningarna från användare vid den nya faciliteten.


ACCELERATORERNA
MAX IV-laboratoriet består av en linjäraccelerator (linac) och 


två lagringsringar, 1,5 GeV-ringen samt 3 GeV-ringen. Den 


sistnämnda är den första i en ny klass av lagringsringbaserade 


ljuskällor som använder nya tekniska koncept för att producera 


det mest fotontäta och fokuserade röntgenljuset i världen. 


Under 2016 har driftsättningen och justering fortsatt för att 


uppnå de uppsatta specifikationerna. Fem insättningselement 


har under året installerats i 3 GeV-ringen. Insättningselemen-


ten utgör den viktigaste källan för högbriljant synkrotronljus 


och är skräddarsydda för olika tillämpningsområden. Den 


lilla, 1,5 GeV-ringen har färdigställts och sedan september 


cirkulerar elektroner även i denna ring. Driftsättningen av 1,5 


GeV-ringen pågår parallellt med arbetet på de andra accelera-


torerna och leveransen av ljus till de första strålrören. 


STRÅLRÖREN 
Strålröret leder och filtrerar ljuset som skapas i lagringsringen 


ut till experimentstationen där forskaren monterar det prov 


som ska belysas med röntgenljuset. MAX IV-anläggningen kan 


då den är fullt utbyggd rymma nära trettio strålrör, i dagsläget 


är fjorton av dessa finansierade. Installationen av de första 


strålrören närmar sig slutskedet och driftsättning pågår för att 


göra strålrören klara att ta emot användare. Samtidigt pågår 


projektplaneringsarbete, diskussioner om tekniska lösningar 


med expertpaneler samt nyrekryteringar. Diskussioner förs 


kontinuerligt med olika användargrupper och potentiella 


finansiärer med anledning av den framtida strålrörsutbygg-


naden. Dialogen med Wallenberg Wood Science Center vid 


Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers tekniska högskola 


kring ett strålrör dedikerat för forskning på papper och pap-


persmassa har intensifierats genom möten och workshops där 


potentiella industriella användare och finansiärer träffats för 


att diskutera utveckling av strålröret ForMAX och där tillhö-


rande forsknings- och utvecklingsmiljöer. Interaktioner som 


dessa visar på den stora potential som finns kring MAX IV 


för forsknings-, utvecklings- och samverkansprojekt. Arbete 


för färdigställande av teknisk design och finansiering för fyra 


nya strålrör, MicroMAX, MedMAX, DiffMAX och iMAX pågår.


FINANSIERING 
En överenskommelse med Vetenskapsrådet har undertecknats 


om finansiering av driftskostnaderna för MAX IV för perioden 


2015–2018. Lunds universitet ska enligt överenskommelsen 


bidra med 52 miljoner kronor per år 2016–2018 (47 miljoner 


kronor 2015). Vetenskapsrådet bidrar under perioden 2016– 


2018 med 295 miljoner kronor per år.


Av MAX IV-laboratoriets fjorton strålrör, bidrar Knut och Ali-


ce Wallenbergs Stiftelse (KAW) tillsammans med tolv svenska 


universitet till sju av dem. Tillsammans med Vetenskapsrådet 


har KAW även anslagit medel till uppbyggnad och flytt av 


utrustning för tre strålrör från gamla MAX-lab till MAX IV-
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anläggningen. Vetenskapsrådet finansierar ytterligare två 


strålrör, Finland och Estland finansierar tillsammans ett strål-


rör och det fjortonde strålröret finansieras genom ett avtal 


med de danska universiteten Aarhus universitet, Danmarks 


tekniska universitet och Köpenhamns universitet. I början av 


året inledde MAX IV-laboratoriet och Chalmers tekniska hög-


skola ett formellt samarbete. Samarbetet sträcker sig över en 


period om sex år under vilken Chalmers kommer att ta aktiv 


del av uppbyggnaden och utnyttjandet av MAX IV genom att 


samfinansiera personal och utrustning.


SAMVERKAN
Den 21 juni 2016, när solen stod som högst, invigdes MAX IV-


laboratoriet av kung Carl XVI Gustaf och statsminister Stefan 


Löfvén. Drygt 500 gäster, bland dem finansiärer, medarbetare 


och representanter från forskningsvärlden, näringslivet och 


politiken, närvarade vid ceremonin. Invigningen föregicks av 


två dagars öppet hus då MAX IV-anläggningen tog emot runt 


två tusen intresserade besökare och en vetenskapsdag då 


forskare som tidigare använt MAX-lab var speciellt inbjudna. 


I maj öppnade besökscentret MAXESS, som är ett samarbete 


mellan MAX IV, ESS och Science Village Scandinavia. MAXESS 


tar emot runt 100 besökare varje vecka i form av grupper från 


skolor, föreningar och organisationer. Under Kulturnatten i 


Lund var besökscentrat öppet för allmänheten och drog över 


500 besökare. 


MAX  IV-laboratoriet arbetar aktivt för att ta till vara det 


allt mer ökande intresset från andra forskningsanläggningar, 


forskningsorganisationer, företag och forskare världen över. 


Laboratoriet deltar till exempel aktivt i projektet ESS & MAX IV: 


Cross Border Science and Society, vilket är ett treårigt samarbe-


te finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden 


Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). Projektet, som 


startade förra året, är det största projekt som beviljats inom 


ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. Det inkluderar 


utöver MAX IV och ESS, 25 partners bland vilka åtta är univer-


sitet i ÖKS-regionen och har som mål att öka medvetenheten 


om och kompetensen att använda synkrotronljus och neutron-


baserade metoder genom riktade utbildningsinsatser. 
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2.11 Kultur- och museiverksamheterna 
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) omfattar Botaniska 
trädgården, Historiska museet, Odeum och Skissernas museum. LUKOM har som 
vision att Lunds universitet ska vara ett kulturbärande universitet i världsklass med 
ett dynamiskt och mångfaldigt kulturliv. I detta arbete spelar den pedagogiska 
verksamheten en betydande roll. 


PEDAGOGISK VERKSAMHET FÖR BARN
Den pedagogiska verksamheten, särskilt med fokus på barn 


och unga, har under året tagit sig olika uttryck. Ett fram-


gångsrikt samarbetsprojekt har varit den sommarskola som 


Skissernas museum och Botaniska trädgården gav i juni. Som-


marskolan, öppen för barn mellan 7 och 12 år, bestod av en 


kombination av konstnärliga och botaniska aktiviteter under 


ledning av pedagoger från de båda verksamheterna.


Historiska museet har under året fortsatt sitt arbete med 


att få fler barn och unga att besöka museet och intressera 


sig för verksamheten. Varje söndag under terminstid har man 


exempelvis anordnat Historiska verkstäder med anpassade 


visningar av utställningarna för en yngre målgrupp. I ateljén 


har barnen med hjälp av museipedagoger skapat helgonskåp, 


runinskrifter, stenhuggarmärken och bemålade skulpturer.


Museet har även haft ett antal större evenemang med barn-


fokus, till exempel Arkeologidagen, Bygga kyrka, Konstkvällen 


och Kulturnatten i Lund. Museets satsningar på utåtriktade 


aktiviteter mot barn och unga har bidragit till att den fördubb-


ling av antalet besökare som skedde mellan 2014 och 2015 


har bibehållits. 2016 hade museet cirka 20 000 besökare, varav 


många barn och unga.


Odeum har under året arrangerat ett antal publika arrang-


emang riktade till unga. Under Kulturnatten i Lund erbjöds 


unga att prova på att dirigera Lunds akademiska kör under 


ledning av dirigent Cecilia Martin-Löf. Besökarna erbjöds 


också en rundvandring i lokalerna som används när Odeums 


ensembler repeterar. 


Botaniska trädgården har under året aktivt arbetat med att 


få barn och unga intresserade av växter. I juni anordnades för 


första gången artkunskapstävlingen Vilken växt? för elever i 


femte klass. 


Skissernas museum har under 2016 haft fokus på omvand-


lingsarbete, som inneburit tillbyggnad av lokalerna och inre 


omvandling av museet – hela museet genomgår en total 


förvandling. Basutställningarna i alla salar har hängts om och 


nya urval av skisser och modeller väljs ut och installeras. På 


grund av detta arbete har museet hållit stängt för allmänheten 


större delen av året och ska öppna igen i början av 2017. Den 


pedagogiska verksamheten har dock inte upphört utan har 


bedrivits på andra håll i samarbete med Botaniska trädgården 


och Lunds kommun.


JÄMSTÄLLDHETSARBETE
Jämställdhetsarbete bedrivs av styrelsen för kultur- och musei-


verksamheterna, och på verksamhetsnivå. På gemensam nivå 


har detta under 2016 främst tagit sig uttryck i att en gemen-


sam kommitté för jämställdhet, likabehandling och mångfald 


inrättades under hösten. Kommittén omfattar både LUKOM 


och universitetets särskilda verksamheter (USV). 


Historiska museet arbetar medvetet för att ha skapa en jämn 


könsfördelning på arbetsplatsen. Under 2016 anställdes en 


kvinnlig konservator och en manlig antikvarie för att under 


ett år arbeta med ett stort ompackningsarbete. Rekryteringen 


gjordes med den tydliga målsättningen att skapa en jämn 


könsfördelning i specialist- och arbetsgrupperna, vilket är en 


del av museets jämställdhetspolicy.


Botaniska trädgården har arbetat med jämställdhetsfrågan 


både vid rekryteringar och genom förbättringar i den fysiska 


arbetsmiljön. Av Botans 15 anställda är könsfördelningen 6 


män och 9 kvinnor bland den fasta personalen. Ledningen har 


lagt sig vinn om att arbeta för jämställdhet i rekryteringsarbe-


tet och för en jämn fördelning mellan könen. 
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2.12 Lunds universitets bibliotek 
Biblioteken vid Lunds universitet är organiserade i ett nätverk, som består av 
Universitetsbiblioteket och åtta fakultetsbibliotek med verksamheter förlagda i Lund, 
Malmö och Helsingborg. Bibliotekens syfte är att erbjuda högkvalitativt stöd till 
studenter och anställda samt allmänheten. Nätverket leds av en biblioteksstyrelse.


FORSKNINGSSTÖD
Lunds universitets forskningsinformationssystem, LUCRIS, öpp- 


nade i maj med Universitetsbiblioteket som IT-systemägare 


och systemförvaltare. Biblioteken i nätverket har varit djupt 


involverade i förberedelsearbetet under flera år. Även framöver 


kommer bibliotekens medarbetare att vara engagerade i olika 


delar av stöd- och supportverksamheten för systemet.


Forskare behöver i allt större utsträckning tillgängliggöra 


sina forskningsdata. På universitetet arbetar man just nu på 


olika håll för att hitta säkra lösningar för att hantera, tillgäng-


liggöra, dela och långtidsbevara forskningsdata. Under året 


har information om det stöd som biblioteken tillsammans 


med andra enheter kan ge universitetets forskare samlats på 


nätverkets gemensamma webbplats. Ett exempel på stöd är 


Universitetsbibliotekets engagemang i projektet e@Lu. Pro-


jektet syftar till att utveckla digitala tjänster inom området 


forskningsdata till alla forskare på Lunds universitet. 


BIBLIOTEKENS ROLL FÖR UTBILDNINGSKVALITET
Universitetsbiblioteket stod som värd för ett tvådagars semi-


narium i maj med titeln Utbildningens kvalitet – hur bidrar 


biblioteken? Seminariet vände sig till medlemmar i två natio-


nella nätverk inom kvalitets- respektive pedagogikområdet, 


verksamma vid universitet- och högskolebibliotek i Sverige. Där 


gavs möjlighet att fördjupa sig i ett antal frågor kring bibliotek 


och utbildningskvalitet. Andra delar av programmet bestod av 


erfarenhetsutbyte. 


Tillsammans med universitetsbiblioteken i Århus och Bergen 


har biblioteksnätverket fått medel från Nordplus Higher Educa-


tion för ett nordiskt interkulturellt projekt. Det handlar om att i 


samarbete med studenter och lärare utforma ämnesrelevanta 


digitala lärobjekt. Det syftar även till att erbjuda kollegialt erfa-


renhetsutbyte inom ämnesområden på tvärs över de nordiska 


länderna. Projektet har samlat deltagarna till en första work-


shop, som kommer att följas av ytterligare tre under 2017.


I september startade universitetets två nya moocar i akade-


miskt skrivande, en på svenska och en på engelska. Biblioteken 


har varit involverade i projektet från början. De har utvecklat 


moduler som rör informationshantering och akademisk heder-


lighet och matematiska biblioteket ansvarar för administratio-


nen av kurserna. 


GEMENSAM SERVICENIVÅ INOM 
BIBLIOTEKSNÄTVERKET
Vid höstterminens början kunde nätverket erbjuda en smidig 


lösning för våra låntagare genom att universitetets passerkort 


även kan användas som lånekort. De låntagare som inte är 


anställda och studenter vid Lunds universitet får istället ett nytt 


lånekort med ny design. 


Biblioteksnätverket genomför årligen ett flertal gemen-


samma åtaganden i syfte att utveckla verksamheten. Under 


året har ett omfattande projekt kring gemensam service 


genomförts på uppdrag av biblioteksstyrelsen. Projektgrup-


pen definierar i sin slutrapport flera biblioteksstjänster som 


enhetliga, det vill säga tjänster som biblioteksnätverket bör 


tillhandahålla på ett likartat sätt. Dessa rör bland annat våra 


gemensamma söksystem, lånehanteringen, tillgång till stu-


dieplatser och datorer och grundläggande service vad gäller 


likabehandling och tillgänglighet. Nu arbetar nätverket vidare 


med interna överenskommelser kring dessa tjänster.


Universitetsbiblioteket och universitetsbiblioteken i Uppsala 


och Göteborg utgör tillsammans ALVIN-konsortiet som driver 


portalen ALVIN, en portal för kulturarvsmaterial på svenska 


bibliotek och arkivinstitutioner. Via portalen ges tillgång till de 


flesta typer av materialkategorier, handskrifter, tryckta böcker, 


arkiv, kartor, fotografier och även fysiska föremål. I skrivande 


stund innehåller portalen cirka 75 000 poster. Genom digita-


liseringen av biblioteken och arkiven växer tillgången till vårt 


gemensamma kulturarv kontinuerligt. 







3. Utbildning
Utbildning är en av universitetets grundläggande uppgifter. I detta kapitel 
presenteras utvecklingen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå avseende volym. Även perspektiv som kvalitetsarbete, internatio-
nalisering, likabehandling samt organiserat studentinflytande redovisas här. 
Återrapporteringskrav som specifikt berör utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå redovisas i detta kapitel.
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3.1 Lärarskap och pedagogisk utveckling
Insatser för att utveckla det akademiska lärarskapet och främja högskolepedagogisk 
utveckling inom universitetet bedrivs såväl inom fakulteter och institutioner som av 
särskilt inrättade utvecklingsenheter. Insatserna består av pedagogiska kurser och 
utvecklingsprojekt, stöd för pedagogiska akademier, högskolepedagogiska konferenser 
och praktiknära forskning.


Det universitetsgemensamma pedagogiska stödet omorga-


niserades under året genom inrättandet av Avdelningen 


för högskolepedagogisk utveckling (AHU) inom Institutionen 


för utbildningsvetenskap. Samtidigt överfördes sex anställda 


pedagogiska utvecklare från administrativa anställningar till 


läraranställningar. Tre fakulteter har egna pedagogiska enheter: 


MedCUL (M), Genombrottet (LTH) samt PLUS (N), alla med olika 


profiler. Både MedCUL och Genombrottet arbetar brett med 


kvalitetsutveckling inom respektive fakultet. 


Högskolepedagogiska kurser gavs av AHU, MedCUL och 


Genombrottet motsvarande cirka 600 deltagarveckor var – 


tillsammans med PLUS och fakultetskurser drygt 2 000 del-


tagarveckor under 2016. Kurser hålls även på engelska och 


på nätet. Workshopar och seminarier når många hundra 


deltagare. Två nya moocar lanserades. En på svenska och en 


på engelska, riktade till studenter för att utveckla färdigheter 


i akademiskt skrivande.


AHU:s nya organisation ger förbättrade möjligheter till 


forskning inom högskolepedagogisk utveckling vid avdelning-


en. Även övriga enheter bedriver forskning. PLUS medverkar 


bland annat i lic-forskarskolan Communicate science in school. 


Genombrottet är engagerat i flera forskningsprojekt inom 


ERASMUS+ och utvecklingsprojekt på nationell nivå i bland 


annat Sverige, Norge och Sydafrika. MedCUL bedriver forsk-


ning inom medicinsk pedagogik med internationell räckvidd.


Lärosäten Syd anordnade den nationella högskolepedago-


giska utvecklingskonferensen NU2016 på Malmö Live i juni. 


Där medverkade cirka 600 universitetslärare från hela landet 


under teman som tog upp delaktighet, demokrati och digita-


lisering inom högre utbildning.


3.2 Organiserat studentinflytande
Ett organiserat studentinflytande är en grundläggande framgångsfaktor för universitetet. 
Studenterna bidrar genom sitt engagemang i kårerna till utvecklandet av utbildningen 
och dess kvalitet genom sin lagstadgade representation i universitetets beslutande organ, 
samt genom sitt engagemang i nationer och Akademiska föreningen och till Lund som 
studentstad. Inom studentorganisationerna ges den enskilda studenten möjlighet att lära 
sig leda och att ta ansvar genom praktiskt arbete. 


Studentkårernas representanter medverkar vid diskussioner 


och beslut i universitetets styrelser, nämnder och råd. Stu-


denterna har rätt att delta vid alla beredande och beslutande 


möten som rör utbildningen, vilket innebär att studenter i 


princip har inflytande i samtliga frågor utom enskilda perso-


nalärenden. Studentkårerna utser representanterna.


För att garantera att studentorganisationerna har resurser 


för att upprätthålla universitetets organiserade studentinfly-


tande och studiesociala verksamheter bidrar Lunds universitet 


ekonomiskt. Totalt avsatte universitetet 8,6 miljoner kronor till 


studentinflytande och studiesocial verksamhet under 2016. 


Den övervägande delen av stödet betalas ut som ett gene-


rellt stöd till de nio erkända studentkårerna att disponera fritt, 


i syfte att säkra studentkårernas oberoende. Det generella 


stödet till nationerna är villkorat att det ska användas till icke 


alkoholrelaterad verksamhet. 


Det generella stödet baseras på antalet helårsstudenter och 


helårsdoktorander. Anslutningsgraden till studentorganisatio-


nerna är fortsatt god på 77 procent vilket är en grundläggande 


förutsättning för ett levande och aktivt studentliv i Lund.


Som komplement till det generella stödet erhåller Lunds uni-


versitets studentkårer och Akademiska föreningen även riktat 


stöd i form av bland annat köpta tjänster. I det riktade stödet 


ingår stöd till studentombud (700 000 kronor), doktor andombud 


(700 000 kronor), studentsamordnare (285 000 kronor), BoPoo-


len (250 000 kronor), alkoholutbildningar för studentaktiva 


(241 000 kronor), studenttidningen Lundagård (1,2 miljoner 


kronor) samt Akademiska föreningen (980 000 kronor). 


Utöver universitetets stöd till studentinflytande och studie-


social verksamhet, tillkommer ett särskilt statsbidrag om cirka 


3,1 miljoner kronor från Kammarkollegiet, vilket ger en total-


summa till studentorganisationerna om cirka 11,7 miljoner 


kronor, utöver deras egna medlemsavgifter.
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3.3 Kvalitetsarbete
Det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom Lunds universitet innefattar kvalitetssäkring 
(uppföljning och utvärdering) samt utveckling av utbildningar. Hänsyn tas till såväl 
internationella och nationella standarder som till universitetets egna mål. För att 
kvalitetssäkring ska vara framgångsrik krävs att lärosätet inte bara granskar hur 
utbildningen har genomförts, utan också granskar att processen i sig är kvalitetsdrivande, 
det vill säga möjliggör för förbättringar på såväl övergripande nivå som bland enskilda 
lärare och inom kurser.


I början av oktober presenterade Universitetskanslersämbe-


tet (UKÄ) ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring av 


utbildningar vid universitet och högskolor. Lunds universitet 


har sedan 2014 arbetat med att utveckla den egna interna 


kvalitetssäkringen i samklang med UKÄ:s system och euro-


peiska överenskommelser. I framtagandet av universitetets 


kvalitetssäkringssystem har representanter för fakulteter och 


studenter testat olika utvärderingsmetoder, reflekterat kring 


hur vi kan mäta kvalitet, samt konkretiserat olika komponenter 


som kan ingå i ett välfungerande, robust system för kvalitets-


säkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vid 


kvalitetsdialogerna, som hålls årligen mellan fakulteterna och 


universitetsledningen, diskuterades i år frågor rörande kvalitet 


och kvalitetssäkring med särskilt fokus på frågan om framtida 


större eget ansvar för kvalitetssäkring. Vid dialogerna följs även 


relevanta nyckeltal regelbundet upp. Ett utvecklingsarbete 


pågår för att förbättra användningen av nyckeltal i kvalitets-


säkringsarbetet.


Ansvar för strategiska och universitetsgemensamma frågor 


rörande utbildning på forskarnivå har den universitetsgemen-


samma forskarutbildningsnämnden. 2016 har varit nämndens 


första år. Under 2015–2016 ingick ämnet Religionshistoria som 


pilot i framtagandet av nationell utvärdering av forskarutbild-


ning. Ett förberedelsearbete har inletts inför de kommande 


utvärderingarna där Lunds universitet, efter beslut av UKÄ, 


deltar med cirka 10 utbildningar. 


Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ansva-


rar för strategiska frågor rörande kvalitetsutveckling och kvali-


tetssäkring av utbildning på grund- och avancerad nivå. Nämn-


dens arbete under 2016 har bland annat involverat ett projekt 


för att möjliggöra för nyanlända att komma i kontakt med 


universitetet för att slutföra eller komplettera sin utbildning 


från hemlandet. Fokus har också legat på vidareutveckling av 


universitetets förhållningssätt och arbetssätt kring e-lärande 


och blended learning. Två moocar i akademiskt skrivande (en 


på svenska och en på engelska) med universitetets studenter 


och lärare som målgrupp, öppnade i september 2016. Ett 


projekt för att få igång användandet av digital examination 


har initierats, samtidigt som riktlinjer för anpassning av exa-


mination för studenter med särskilda behov har formaliserats. 


Projektet Breddad rekrytering och breddat deltagande (BroD) 


har lämnat en slutrapport och utbildningsnämnden arbetar 


med att få till ett helhetsgrepp kring arbetet med breddad 


rekrytering, studentstöd, skolsamverkan och insatser för nyan-


lända. Det mastersförberedande programmet ONCAMPUS är 


sedan höstterminen 2016 igång efter en något försenad start 


på grund av förändrade rutiner hos Migrationsverket och 


ambassader. I den första omgången finns nu tolv studenter 


som studerar för att bli behöriga i engelska och öka sina chan-


ser att lyckas med masterstudier nästkommande läsår, en siffra 


som förväntas öka de närmaste åren. 


Inom ramen för universitetets utvecklingsprojekt Educa-


tion Quality 2011 (EQ11) och särskilda kvalitetsmedel har 


ett 40-tal projekt finansierats av universitetets gemensamma 


utbildningsnämnd. Projekten redovisades vid ett heldagssemi-


narium den 27 april för att sprida resultaten, vilka handlade om 


förbättrade former för undervisning och lärande. 


Under 2016 publicerades en sammanställning av nybörja-


renkäter från två olika år där studenter som för första gången 


studerar vid universitetet fick besvara frågor om sina motiv 


och förväntningar. Åtta av tio nybörjare anger Lunds rykte som 


studentstad som anledning till att de valt att studera här. Gene-


rellt sett oroar sig studenterna mest över hur svåra studierna är 


samt den egna förmågan att möta kraven. En kvalitativ studie 


om doktoranders arbetsmiljö har publicerats. Särskilt fokus har 


varit på kvinnliga doktoranders erfarenheter av ensamarbete 


utifrån att denna grupp upplevde större otillfredsställelse än 


andra grupper.


En enkät har under året skickats ut till knappt 11 000 alum-


ner med frågor rörande deras etablering på arbetsmarknaden 


och erfarenheter av sina studier vid Lunds universitet. 43 


procent svarade på enkäten och en analys av svaren kommer 


att genomföras.
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3.4 Internationalisering
Lunds universitet är en uppskattad aktör på den internationella arenan för högre 
utbildning som ett internationellt universitet, populärt bland internationella studenter 
och med omfattande internationella samarbeten.


Vid årets början inrättades Internationella rådet vars uppdrag 


är att ge rektor råd i internationella frågor av strategisk bety-


delse inom forskning och utbildning. Rådet består av repre-


sentanter på ledningsnivå från universitetets fakulteter samt 


Lunds universitets studentkårer. 


Genom rådet har arbetet med strategier för olika regioner i 


världen kommit igång, det vill säga hur universitetet vill verka 


och arbeta med regionspecifika frågor både i Lund och på 


plats i världen. 


SAMARBETEN I VÄRLDEN
Lunds universitet bygger vidare på forskningssamarbeten 


med lärosäten både nationellt och internationellt. En viktig 


framgångsfaktor för universitetets samarbeten i olika delar 


av världen är det arbete som pågår vid Sveriges ambassader. 


Det underlättar kontakter mellan universiteten i Sverige och 


lärosäten, myndigheter, organisationer och näringsliv lokalt. 


Forskningssamarbetsprojektet SACF (Swedish Academic 


Collaboration Forum) är nu i slutfasen. Under året har semi-


narier hållits i Indonesien och Brasilien. Genom projektet har 


värdefulla erfarenheter tagits tillvara om hur universitetet kan 


bedriva arbete i olika regioner i världen. SACF-projektet har 


inspirerat till ett nytt forskningssamarbetsprojekt kallat MIRAI 


där Lunds universitet tillsammans med Chalmers, Linköpings, 


Stockholms, Umeå och Uppsala universitet samarbetar med 


cirka tio japanska universitet. Projektet finansieras av STINT 


(Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och 


forskning) och de medverkande lärosätena. 


I februari deltog Lunds universitet tillsammans med Chal-


mers, KTH och KI i en delegation ledd av Sveriges minister för 


högre utbildning och forskning till Saudiarabien, Oman och 


Qatar. Syftet med besöken var att diskutera forskningssam-


arbete, samarbetsavtal och framtida projekt och aktiviteter. 


I månadsskiftet november-december sammanstrålade Lunds 


och Uppsala universitet med Pontificia Universidad Católica de 


Chile och Universidad de Chile i Santiago för en gemensam 


kick-off för forskningssamarbetsprojektet ACCESS (Academic 


Collaboration Chile Sweden). Projektet, som finansieras av 


de fyra parterna, är riktat mot yngre och seniora forskare på 


temat: det hållbara samhället, och ska leda till gemensamma 


aktiviteter mellan universiteten i Chile och Sverige. 


UNIVERSITY OF CALIFORNIA – 50 ÅR AV UTBYTE
I oktober ledde prorektor en delegationsresa till Kalifornien 


vars syfte var att fira universitetets äldsta utbytesavtal med 


University of California Education Abroad Program (UCEAP). 


Det första avtalet tecknades den 20 juni 1966. Idag omfat-


tar avtalet 120–140 terminsplatser per år. Inledningsvis var 


all undervisning på svenska, men från 1998, då SAS- (Special 


Area Studies) kurserna introducerades, sker all undervisning 


på engelska. Flera fakulteter inom Lunds universitet är idag 


delaktiga i utbytesverksamheten. 


GEMENSAMMA PROGRAM 
Gemensamma program, som är ett utbildningsprogram inom 


Erasmus+, utvecklas och genomförs i nära samarbete med 


andra lärosäten och leder till en gemensam eller dubbel/


multipel examen. De speglar universitetets excellens inom 


internationell samverkan, ökar attraktionsvärdet och förstärker 


rankningar. Studenten får konkurrensfördelar på arbetsmark-


naden och internationella erfarenheter. 


Flera av universitetets gemensamma program presenteras i 


EU:s ”kvalitetskatalog”, till exempel Food Innovation & Pro-


duct Design och Fire Safety Engineering.


ERASMUS
Under läsåret 2015 / 2016 är det fler lärare som har ansökt om 


Erasmus lärarmobilitetsstipendium jämfört med föregående 


läsår. Läsåret 2015 / 2016 var det 66 lärare som beviljades Eras-


mus lärarmobilitet, mot 61 lärare läsåret innan. Humanistiska 


och teologiska fakulteterna samt Musikhögskolan står för 47 


procent av antalet lärare som åker på lärarmobilitet, dvs totalt 


31 lärare under läsåret.


UTBYTESVERKSAMHET
Den avtalsbaserade utbytesverksamheten är fortsatt stor och 


fortsätter att öka. Fakulteterna ser kontinuerligt över sina 


utbytesavtal och jobbar aktivt med att få mobiliteten till och 


från universitetet i balans.


Figur 3.1 Internationell mobilitet (individer)


2012 2013 2014 2015 2016


Utresande utbytesstudenter 1 145 1 164 1 181 1 237 1 250


– Kvinnor / Män (%) 58 / 42 57 / 43 54 / 46 55 / 45 55 / 45


Inresande utbytesstudenter 1 947 1 934 2 120 2 074 2 198


– Kvinnor / Män (%) 54 / 46 55 / 45 53 / 47 58 / 42 57 / 43


Avgiftsstudenter 433 644 823 898 1 071


– Kvinnor / Män (%) 58 / 42 55 / 45 55 / 45 57 / 43 58 / 42
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3.5 Likabehandling och service till studenter
Alla studenter vid Lunds universitet ska under utbildningstiden ha lika rättigheter och 
möjligheter. Detta oberoende av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 


Universitetets likabehandlingsplan för 2016 anger att all 


utbildning ska genomföras på så sätt att alla studenter ges 


lika möjlighet att tillgodogöra sig densamma. Detta gäller hela 


processen från planering och information via undervisning till 


examination. I fastställd rättighetslista, som anger vilka skyl-


digheter respektive rättigheter studenter har vid universitetet, 


finns även flera bestämmelser som rör likabehandling och 


tillgänglighet. 


Universitetets studentombud bistår enskilda studenter och 


studentgrupper med råd och stöd. Bland de studenter som 


vänder sig till studentombudet finns bland annat de som 


känner sig orättvist behandlade eller diskriminerade. Stu-


dentombudet finansieras av universitetet men är anställt av 


studentkårerna och får sitt uppdrag av dem. 


SERVICE TILL STUDENTER 
På universitetsnivå finns flera verksamheter som arbetar mot 


olika grupper av studenter och som erbjuder verktyg för att 


studenter ska uppnå sin fulla potential under studietiden. 


Pedagogiskt stöd, Studieverkstaden, Studenthälsan och All-


männa studievägledningen är fyra verksamheter som har 


direktkontakt med utbildningsansvariga på fakultets- och 


institutionsnivå och har kännedom om studenters behov och 


vilka typer av verktyg som fungerar för olika studentgrupper. 


Pedagogiskt stöd erbjuder studenter med varaktig funk-


tionsnedsättning särskilda stödåtgärder, till exempel anpas-


sad examination, studieteknisk handledning, anteckningshjälp, 


inläst kurslitteratur eller en mentor. Under hösten har en fort-


bildningsdag anordnats för mentorerna. Sedan januari 2016 


ansöker alla studenter själva om pedagogiskt stöd i ett nytt 


digitalt system (NAIS) via universitets hemsida. Efter ansökan 


träffar studenterna en samordnare, för samtal om vilket stöd 


som kan erbjudas utifrån studentens behov. Antalet studenter 


med beslut om särskilt stöd uppgår i slutet av 2016 till 1 609. 


Allmänna studievägledningen arbetar både mot befintliga 


och presumtiva studenter som behöver vägledning och infor-


mation inför och under sin studietid. För att kunna nå ut med 


vägledning och verktyg till fler studenter på samma gång, 


och nå dem som har behov av vägledning men drar sig för 


att boka ett enskilt samtal, har Allmänna studievägledningen 


under året börjat med seminarier för studenter vid universite-


tet. Seminarierna handlar bland annat om att sätta samman 


kurser till en generell examen och om att förstå och utveckla 


de generella kompetenser man som student tillgodogör sig 


under sin studietid. 


Som en del av universitetets arbete för nyanlända akade-


miker har Allmänna studievägledningen tagit fram en kart-


läggningsmodell för vägledning av nyanlända/utländska aka-


demiker in i utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden. 


Studieverkstaden/Academic Support Centre vänder sig till 


alla studenter som vill förbättra sitt akademiska skrivande eller 


behöver hjälp med studieteknik (svenska och internationella, 


högpresterande såväl som studenter som upplever problem). 


Skrivkvällar, där studenter kan arbeta med sina skrivuppgifter 


eller uppsatser, och samtidigt få tips och hjälp från språkpe-


dagogerna, är en etablerad del av verksamheten. Under 2016 


har en modell till skrivgrupper för doktorander tagits fram. 


Studieverkstaden har under året också erbjudit studenter nya 


föreläsningar och workshoppar på temana skrivstrategier och 


studieteknik. 


I november 2016 arrangerade Studieverkstaden en nordisk 


nätverksträff på temat Glädje och motstånd, där ett syfte var 


att inspirera deltagarna till utveckling av mötet med studen-


terna. Under konferensen presenterades aktuell forskning om 


skrivprocessen, flow och lekens betydelse i arbetet. 


Studenter som på grund av till exempel stress, ångest, 


depression eller kris har svårt att bedriva studier kan vända sig 


till Studenthälsan för att få individuell hjälp eller för att delta i 


kurser och workshops med andra studenter. Med start våren 


2016 ges öppna föreläsningar på Studenthälsan varannan 


måndag, och under året har en modell för att hjälpa studenter 


med uppskjutandebeteende tagits fram. Studenthälsans inter-


netbaserade behandling, KBT-online, har utökats under 2016, 


både för att det är en metod som visat sig ge goda resultat och 


för att det är ett sätt att ta emot fler studenter per behandlare. 


De fyra grupperna på universitetsnivå samverkar med stu-


dentkårerna via Rådgivande gruppen, som träffas två gånger 


per termin för att diskutera gemensamma och aktuella frågor. 
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3.6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Det totala antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(exklusive uppdragsutbildning) uppgick år 2016 till 26 765. Av dessa var 54 procent 
kvinnor.


UTVECKLING HELÅRSSTUDENTER 
OCH HELÅRSPRESTATIONER 
Det totala antalet helårsstudenter 2016 var 26 765, en minsk-


ning med 605 jämfört med 2015 (se figur 3.2). Andelen kvin-


nor har ökat de senaste åren och utgör nu 54 procent av 


antalet helårsstudenter. 


Antalet avgiftsskyldiga studenter från länder utanför EU 


har fortsatt att öka, från 580 helårsstudenter 2015 till 630 år 


2016. Antalet helårsstudenter inom uppdragsutbildningar har 


ökat i ungefär samma grad, dock med en markant högre andel 


kvinnor än inom anslagsfinansierade utbildningen.


PRESTATIONSGRAD
Den totala prestationsgraden (kvoten mellan helårsprestatio-


ner och helårsstudenter) är oförändrad sedan förra året; 85 


procent. Den är högre för utbildningsprogram än för fristå-


ende kurser, både på grund- och avancerad nivå. Skillnaderna 


i prestationsgrad ser liknande ut för kvinnor och män, med en 


gradvis ökande prestationsgrad över en femårsperiod. Kvinnor 


uppvisar generellt högre prestationsgrad än män gör, detta 


gäller speciellt för utbildning på grundnivå som ges på campus. 


Lägst prestationsgrad är det för distanskurser på grundnivå, 


55 procent, men en positiv utveckling kan ses för distanskurser 


på avancerad nivå där prestationsgraden är uppe i 67 procent 


2016 jämfört med 55 procent 2015. Prestationsgraden för 


distanskurser på avancerad nivå är dock beroende av utbudet 


det specifika året.


Skillnader i fakulteternas utbildningsutbud samt även utbild-


ningens innehåll leder till skillnader i prestationsgraderna. 


STUDENTFÖRDELNING
Utbildningens tyngdpunkt ligger på utbildningsprogram, vil-


ket speglar flera fakulteters strategi. Utbildningsprogrammen 


dominerar såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Andelen 


studenter som studerar på program har ökat de senaste åren. 


74 procent av helårsstudenterna studerar på program 2016, 


att jämföra med 73 procent 2015 och 70 procent 2012. 


På grundnivå är det Lunds tekniska högskola (LTH) samt 


Medicinska fakulteten som har störst andel programstudenter: 


65 procent i båda fallen. Flest helårsstudenter på fristående 


kurser har Humanistiska och teologiska fakulteterna (75 pro-


cent) som av tradition främst har organiserat utbildningen som 


fristående kurser. 


Figur 3.2 Helårsstudenter och helårsprestationer


Helårsstudenter Helårsprestationer


2014 2015 2016 2014 2015 2016


Enligt uppdrag i regleringsbrevet 27 227 26 789 26 135 22 044 22 823 22 229


– Kvinnor / män (%) 53 / 47 54 / 46 54 / 46 55 / 46 55 / 45 55 / 45


varav inresande utbytesstudenter 1 102 1 055 1 105 936 904 974


– Kvinnor / män (%) 53 / 47 57 / 43 57 / 43 55 / 45 57 / 43 57 / 43


varav utresande utbytesstudenter 578 608 601 - - -


– Kvinnor / män (%) 53 / 47 54 / 46 54 / 46 - - -


Trafikflygare 14 1 0 7 8 0


– Kvinnor / män (%) 0 / 100 0 / 100 - 0 / 100 0 / 100 -


Studieavgifter 477 580 630 395 517 581


– Kvinnor / män (%) 55 / 45 57 / 43 58 / 42 56 / 44 57 / 43 59 / 41


Totalt 27 717 27 370 26 765 22 446 23 348 22 810


– Kvinnor / män (%) 53 / 47 54 / 46 54 / 46 55 / 45 55 / 45 55 / 45


Uppdragsutbildning inklusive 
beställd utbildning 228 237 282 226 233 271


– Kvinnor / män (%) 62 / 38  66 / 34 62 / 38 59 / 41 65 / 35 65 / 35


Helårsstudent (HST): Studenter registrerade på kurser motsvarande 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
Helårsprestation (HPR): Studenter som uppnår godkända studieresultat för 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
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En fjärdedel av helårsstudenterna studerar på avancerad 


nivå. Det är framför allt programmen på avancerad nivå som 


rekryterar avgiftsstudenter. 


Flest avgiftsstudenter detta år har Samhällsvetenskapliga 


fakulteten med 153 helårsstudenter, följd av Ekonomihög-


skolan med 123 helårsstudenter. 


Fördelningen mellan fakulteterna har varit oförändrad de 


senaste åren. Den största fakulteten är LTH med över 6 300 


helårsstudenter, följd av Samhällsvetenskapliga fakulteten 


som har drygt 5 700 helårsstudenter. Minst är Konstnärliga 


fakulteten med sina 610 helårsstudenter.


EFTERFRÅGAN
Under 2016 sökte runt 120 000 personer till minst en utbild-


ning vid Lunds universitet via den nationella ansökningssidan 


antagning.se. Cirka hälften av dessa hade Lund som första-


handsval och drygt 20 procent kunde erbjudas en plats. 


De senaste fem åren har det totala antalet sökande ökat 


med 14 procent medan antalet som kunnat erbjudas en plats 


har minskat något. Antalet förstahandssökande har under 


samma period ökat med 18 procent.


Universitetet har valt att analysera söktrycket i form av 


förstahandssökande i relation till antal antagna. Dessa siffror 


ger en bild av hur många som hade studier i Lund som första 


prioritet jämfört med antalet tillgängliga utbildningsplatser. 


Söktrycket redovisas i figur 3.12 och 3.13.


Om man ser till de senaste fem åren har det totala antalet 


sökande liksom antalet förstahandssökande ökat till både 


utbildningsprogram och fristående kurser på grundnivå. Det 


senaste året har dock antalet sökande till utbildningsprogram-


men på grundnivå minskat något (figur 3.6). Minskningen 


beror till stor del på att gruppen sökande upp till 24 år minskat 


då det råder ett bättre arbetsmarknadsläge. 


När det gäller sökande till program på avancerad nivå märks 


en relativt stor ökning som inleddes redan föregående år (figur 


3.8). Större delen av dessa utgörs av sökande till internationella 


masterprogram, där Lunds universitet har flest sökande av alla 


lärosäten i landet. 


EXAMINA
Antalet utfärdade examensbevis på grundnivå och avancerad 


nivå uppgick under 2016 till 7 680, en minskning med 777 


(9 procent) från 2015. Det är första gången sedan 2007, 


som antalet utfärdade examina minskat. Minskningen beror 


på det stora antal examina som utfärdades enligt den äldre 


examensordningen under 2015. Övergångsreglerna för att ta 


ut examen enligt den äldre examensordningen gick ut vid halv-


årsskiftet 2015 och ett stort antal studenter, som i huvudsak 


slutfört sina studier flera år tidigare, utnyttjade möjligheten 


att ta ut en sådan examen. Antalet examina enligt den äldre 


ordningen uppgick till 1 777 under 2015. Bortsett från årets 


minskning har trenden under flera år varit ett ökande antal 


uttagna examensbevis.


Huvuddelen av de examina som utfärdas av universitetet är 


på avancerad nivå, 52 procent 2016. Detta är en minskning 


från 54 procent 2015, vilket främst beror på att ett stort antal 


magisterexamina och långa yrkesexamina enligt den äldre 


examensordningen utfärdades 2015.


Precis som större delen av antalet helårsstuderande är 


kvinnor (55 procent), så utfärdas huvuddelen av examina till 


kvinnor. 59 procent av samtliga examina 2016 togs av kvinnor. 


Siffran har varit i stort sett oförändrad de senaste fem åren. De 


typer av examina som skiljer sig är yrkesexamina på grundnivå, 


där andelen kvinnor är hela 72 procent, och yrkesexamina på 


avancerad nivå, där fördelningen är nästan jämn, 49 procent 


kvinnor.


Ungefär 11 procent av de studenter som tog examen under 


2016 fick ut fler än ett examensbevis. Detta rör främst studen-


ter som tagit en yrkesexamen, där utbildningen också leder 


till en kandidatexamen, huvudsakligen inom vårdområdet. 


Andelen studenter med flera examina har varit på samma 


nivå de senaste åren.


Figur 3.3 Kostnad per helårsstudent 
och helårsprestation (tkr)


2012 2013 2014 2015 2016


Kostnad per helårsstudent 80,5 85,0 83,3 83,0 86,9


Kostnad per helårsprestation 97,5 101,0 102,9 97,3 102,0


Figur 3.5 Universitetets utbildningsprofil (HST)Figur 3.4 Helårsstudenter per fakultet (HST)
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Figur 3.6 Sökande: Program, grundnivå Figur 3.7 Registrerade: Program, grundnivå


Figur 3.8 Sökande: Program, avancerad nivå Figur 3.9 Registrerade: Program, avancerad nivå


Figur 3.12 Söktryck: Program, grundnivå Figur 3.13 Söktryck: Program, avancerad nivå


Figur 3.10 Sökande: Fristående kurser Figur 3.11 Registrerade: Fristående kurser
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Figur 3.14 Intäkter för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)


Figur 3.15 Kostnader för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)
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Figur 3.17 Ekonomisk utveckling för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)Figur 3.16 Examina
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Figur 3.18 Examina per examenstyp


1 281 1 231 
1 562 


1 754 1 840 


510 477 561 
767 


501 534 606 688 678 
843 876 848 980 1 056 


846 


465 478 525 536 489 


812 838 


985 


1 214 1 163 


322 316 
400 


498 


353 
481 487 463 498 


566 
770 898 


921 
1 107 


874 


192 223 237 218 187 


0 


500 


1 000 


1 500 


2 000 


2 500 


3 000 


3 500 


2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 


Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Yrkesexamen avancerad nivå Yrkesexamen grundnivå 


Kvinnor Män 







49LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016


3.7 Utbildningsutbudet
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan 
och arbetsmarknadens behov.


Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i 


årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, priorite-


ringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut 


om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas 


avvägningar när det gäller t ex fördelningen mellan program 


och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav 


samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska 


redovisas.


Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet 


möter det omgivande samhällets behov av utbildning.


Universitetets utbildningsutbud grundar sig på studenternas 


efterfrågan, arbetsmarknadens behov, universitetets forsk-


ningskompetens och olika former av strategiska övervägan-


den. Den generella trenden för universitetet är att allt mer 


utbildningar ges inom ramen för program. Antalet fristående 


kurser minskar och allt färre distansutbildningar erbjuds. Sam-


tidigt har universitetet en mycket stor ämnesbredd med cirka 


270 olika huvudområden. 


Lunds universitet erbjuder drygt 2 000 fristående kurser och 


mer än 75 utbildningsprogram på grundnivå och 200 program 


på avancerad nivå. Universitetet har ett fortsatt högt söktryck. 


Söktrycket till höstterminen minskade dock något, vilket även 


speglar en nationell trend. Av alla de individer som sökte till 


någon högre utbildning under året i Sverige hade nästa 20 


procent sökt till minst en utbildning vid Lunds universitet. 


ETT VÄL AVVÄGT UTBILDNINGSUTBUD
Lunds universitet har en fantastisk bredd i sin utbildning och 


forskning. Det ger unika möjligheter till ämnesöverskridande 


verksamheter, oväntade- och korsbefruktande möten. Tillsam-


mans kan de olika delarna bidra till att skapa en helhet som är 


starkare än dess enskilda delar. Detta är universitetets enskilt 


största styrka. En viktig och svår utmaning är att ständigt 


försöka finna en fungerande balans mellan ämnesbredd och 


ämnesdjup och samtidigt kunna garantera en hög kvalitet i alla 


utbildningar. Denna utmaning blir allt svårare då ersättningen 


till grundutbildningen inte kompenseras för de ständiga kost-


nadsökningarna samt utifrån ökade krav och förväntningar 


från regering och omgivande samhälle. 


Det sker ett ständigt utvecklingsarbete som ibland resulterar 


i omprioriteringar där vissa utbildningar läggs ner eller föränd-


ras och nya ämnen och program skapas. Utbildningsplanering-


en sköts i huvudsak av varje enskild fakultet vid universitetet. 


Fakulteternas samlade bedömning är att utbildningsutbudet 


generellt sett är väl avvägt i förhållande till studenternas efter-


frågan såväl som till arbetsmarknadens behov.


Universitetet har sedan några år tillbaka fler studenter än 


vad som ryms inom ramen för det årliga statliga anslaget. 


Detta påverkar fakulteterna upplägg och beslut om utbild-


ningsutbudet. När de fakulteter som har överproduktion drar 


ner på utbildningsvolymen görs detta ofta på fristående kurser 


och distansutbildningar för att i möjligaste mån skydda de 


längre programmen. Drivs denna strävan allt för långt kan det 


innebära en ökad svårighet för yrkesverksamma personer att 


kompetensutveckla sig. 


ETT ANPASSAT UTBILDNINGSUTBUD
Det finns en ständig och nära koppling mellan utbildnings-


anordnarna och aktuella arbetsgivare. Flera av de stora utbild-


ningsprogrammen har en nära och levande koppling till aktuella 


avnämare genom bland annat verksamhetsförlagd utbildning. 


Arbetsmarknadens behov utvärderas också i samband med 


inrättandeprocessen som har genomförts på samtliga nystar-


tade program sedan Bolognaprocessens införande år 2007.


Universitetet genomförde under året en gemensam 


alumnstudie som visar att våra studenter är eftertraktade på 


arbetsmarknaden – både i Sverige och utomlands. Bland de 


tidigare studenterna hade nästan samtliga etablerat sig på 


arbetsmarknaden några år efter examen och det stora flertalet 


redan inom ett halvår efter avslutade studier. En stor majoritet, 


och inom vissa utbildningsområden nästan samtliga, hade fått 


kvalificerade arbeten och en hög andel har fått arbete inom 


sitt utbildningsområde.


Figur 3.19 Utbildningsprogram och fristående kurser (antal)


2012 2013 2014 2015 2016


Utbildningsprogram, yrkesexamen på grundnivå 12 13 13 12 15


Utbildningsprogram, yrkesexamen på avancerad nivå 56 51 47 63 46


Utbildningsprogram, generell examen på grundnivå 63 69 62 67 62


Utbildningsprogram, generell examen på avancerad nivå 155 153 154 160 157


Fristående kurser på grundnivå 1 225 1 148 1 147 1 092 1 112


Fristående kurser på avancerad nivå 992 975 1042 944 967
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En annan anpassning av utbildningsutbudet ser vi i det 


växande antalet engelskspråkiga kurser och program. På 


avancerad nivå har universitetet sedan länge varit en arena 


för studenter från hela världen. Under året har fler fakulteter 


inrättat engelskspråkiga kurser och program på grundnivå. Det 


bör även lyftas fram att universitetet är lyhört för de omväl-


vande händelser i omvärlden som flyktingvågen från Syrien 


och andra länder har inneburit. Vid universitetet planeras och 


genomförs utbildningsinsatser i syfte att underlätta integration 


och tillvarata flyktingarnas kunskaper och färdigheter. 


LÄKARUTBILDNING
Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska universitetet 


redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbild-


ningen.


Figur 3.20 Antal helårsstudenter på läkarutbildningen


Läkarexamen 2014 2015 2016


Helårsstudenter 1 214 1 217 1 243


– Kvinnor / män (%) 49 / 51 50 / 50 53/47


UTBILDNINGSUTBUDET
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i års-


redovisningen redovisa uppgifter om antalet programny-


börjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade 


de senaste tre åren på utbildningar som leder till följande 


examina:


• barnmorskeexamen,


• civilingenjörsexamen,


• förskollärarexamen,


• grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i 


förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3),


• högskoleingenjörsexamen,


• ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande 


pedagogisk utbildning,


• läkarexamen,


• sjuksköterskeexamen,


• speciallärarexamen och specialpedagogexamen,


• specialistsjuksköterskeexamen, och


• tandläkarexamen.


Figur 3.21 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för vissa utbildningar


Civilingenjörsexamen 2014 2015 2016


Programnybörjare 1 190 1 184 1 188


– Kvinnor / män (%) 33 / 67 32 / 68 33 / 67


Helårsstudenter 4797 4662 4568


– Kvinnor / män (%) 32 / 68 32 / 68 33 / 67


Examina 833 913 782


– Kvinnor / män (%) 35 / 65 31 / 69 33 / 67


    


Högskoleingenjörsexamen 2014 2015 2016


Programnybörjare 196 188 197


– Kvinnor / män (%) 24 / 76 19 / 81 23 / 77


Helårsstudenter 475 473 453


– Kvinnor / män (%) 22 / 78 21 / 79 21 / 79


Examina 138 109 97


– Kvinnor / män (%) 26 / 74 24 / 76 23 / 77


Specialistsjuksköterske-examen 2014 2015 2016


Programnybörjare 132 168 173


– Kvinnor / män (%) 90 / 10 85 / 15 83 / 17


Helårsstudenter 152 163 149


– Kvinnor / män (%) 88 / 12 87 / 13 83 / 17


Examina 168 136 119


– Kvinnor / män (%) 84 / 16 84 / 16 85 / 15


    


Sjuksköterskeexamen 2014 2015 2016


Programnybörjare 171 187 192


– Kvinnor / män (%) 78 / 22 81 / 19 81 / 19


Helårsstudenter 431 451 430


– Kvinnor / män (%) 80 / 20 81 / 19 81 / 19


Examina 127 127 138


– Kvinnor / män (%) 82 / 18 82 / 18 81 / 19


    


Läkarexamen 2014 2015 2016


Programnybörjare 263 273 254


– Kvinnor / män (%) 52 / 48 57 / 43 55 / 45


Helårsstudenter 1 214 1 217 1 243


– Kvinnor / män (%) 49 / 51 50 / 50 53 / 47


Examina 193 225 176


– Kvinnor / män (%) 50 / 50 50 / 50 42 / 58


Barnmorskeexamen 2014 2015 2016


Programnybörjare 26 29 29


- Kvinnor/män (%) 100/0 100/0 0/100


Helårsstudenter 30 35 35


- Kvinnor/män (%) 100/0 100/0 0/100


Examina 19 20 20


- Kvinnor/män (%) 100/0 100/0 0/100


    


Ämneslärarexamen som 
avläggs efter kompletterande 
pedagogisk utbildning 2014 2015 2016


Programnybörjare 0 63 39


- Kvinnor/män (%) - 57/43 69/31


Helårsstudenter 5 46 52


- Kvinnor/män (%) 100/0 60/40 61/39


Examina 6 9 26


- Kvinnor/män (%) 66/34 100/0 73/27


Följande utbildningar ges inte vid Lunds universitet:


• förskollärarexamen,


• grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i 


förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3),


• speciallärarexamen och specialpedagogexamen,


• tandläkarexamen.


UTBYGGNAD AV VISSA UTBILDNINGAR
Återrapporteringskrav: Utbyggnaden ska genomföras under 


2015 och 2016, för sjuksköterskeutbildningen även under 


2017, och ska redovisas i årsredovisningen.


Antalet programnybörjare ska vid Lunds universitet öka 


på de utbildningar som framgår av tabellen nedan.


Kompletterande pedagogisk utbildning 39


Barnmorskeutbildning 24


Sjuksköterskeutbildning 32


Specialistsjuksköterskeutbildning 35
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En utbyggnad av antalet platser har skett på de utbildnings-


program där universitetet har fått ett särskilt uppdrag att öka 


antalet programnybörjare. I den jämförelse som sker över åren 


2014 till 2016 i figur 3.21 ovan framgår att antalet program-


nybörjare inte fullt ut ökat i takt med regeringens uppdrag. 


En utmaning, som universitetet inte kan lösa på egen hand, 


är möjligheten att bedriva verksamhetsförlagda utbildnings-


moment.


Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) möjliggör för 


personer som uppnått ämnesbehörighet med tidigare studier, 


att erhålla en ämneslärarexamen. KPU är en viktig del av uni-


versitetets utbildningsutbud och har fler behöriga sökanden 


än utbildningsplatser. Fördelningen av platser görs både utifrån 


lärosätets övriga utbildningsutbud och utifrån arbetsmarkna-


dens behov av ämneslärare inom specifika ämnen, såsom 


exempelvis moderna språk, musik och naturvetenskap.


Barnmorskeprogrammet har omarbetats och byggts ut. 


Omfattningen av utbyggnaden beräknas få fullt genomslag 


under 2017. Det som i nuläget begränsar utbyggnaden är 


tillgången till platser inom de verksamhetsförlagda utbild-


ningsmomenten.


Programmen för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor 


har byggts ut med programplatser i linje med uppdraget.


3.8 Ämneslärarutbildning 
Lunds universitet har tillsammans med Högskolan Kristianstad sedan hösten 2011 
erbjudit en gemensam ämneslärarutbildning. Överenskommelsen om gemensam 
ämneslärarutbildning gällde från och med 1 maj 2011 till och med 30 april 2016. 
Den gemensamma ämneslärarutbildningen fasades ut samtidigt som Lunds universitet 
beslutat att bedriva ämneslärarutbildning i egen regi. Antagna studenter till och med 
vårterminen 2016 har möjlighet att överföras till den nya utbildningen genom att 
ansöka till senare del av program.


Rektor fattade 2016-03-16 ett inriktningsbeslut om ämneslä-


rarutbildningens organisation och placering. I beslutet fram-


gick att ämneslärarutbildningens organisatoriska hemvist och 


administrativa stöd framöver ska placeras på Institutionen för 


utbildningsvetenskap vid Humanistiska och teologiska fakul-


teterna. Av beslutet framgår även att ämneslärarutbildningen 


och därmed Institutionen för utbildningsvetenskap ska flyt-


tas från Helsingborg till Lund. Lunds universitets nämnd för 


ämneslärarutbildning (NÄLU) upphörde i samband att avtalet 


om gemensam ämneslärarutbildning löpte ut. Istället har ett 


verksamhetsnära programråd inrättats av Humanistiska och 


teologiska fakulteterna. 


Utbildningen är uppbyggd så att lärarstudenten ska bli 


bekant med ämneslärarprofessionens mångfacetterade upp-


drag och utveckla strategier för att hantera läraruppdraget. 


Dimensioneringen av ämneslärarutbildningen har gjorts uti-


från studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 


En faktor som i hög utsträckning påverkar arbetsmarknaden 


för ämneslärare är den demografiska utvecklingen men också 


i vilken omfattning skolan blir en alltmer tekniskt och peda-


gogiskt modern lärmiljö och arbetsplats. Andra faktorer är 


konjunkturförändringar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden 


och politiska beslut som exempelvis den nya skollagens krav 


på utbildade lärare. Aktörer som exempelvis Skolverket, 


Arbetsförmedlingen och fackliga organisationer inventerar 


löpande arbetsmarknadens behov av lärare. På några års sikt 


ser arbetsmarknaden för ämneslärare god ut och antalet till-


gängliga utbildningsplatser tar hänsyn till detta. Regelbundet 


möter utbildningsledare huvudmännen för skollagsstyrda 


verksamheter för att diskutera frågor som dimensionering 


och behov av lärarkategorier. Information till studenterna tar 


sin utgångspunkt i nationella prognoser ställda i relation till 


den regionala situationen. Studenterna vägleds i sina val av 


administratörer och utbildningsledare genom utbildningsda-


gar, öppet hus, information, hemsida samt studieinformation 


på skolor i regionen. 


Studenterna möter till övervägande del disputerade lärare 


men också lärare och handledare med beprövad erfarenhet. 


Handledarna under den verksamhetsförlagda utbildningen 


utgör en central del av den samlade lärarkompetensen och 


innebär en möjlighet för studenten att diskutera relevanta 


frågor. Samverkan med skolhuvudmännen sker huvudsakli-


gen inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen. 


Dessutom ingår ledamöter från lärarutbildningen, tillsam-


mans med representanter från övriga lärarutbildningar inom 


Lärosäten Syd i det Regionala samverkansrådet för skollags-


styrda verksamheter. Det övergripande syftet med samverkan 


mellan kommunerna och lärosätenas lärarutbildningar är att 


stärka Skåne som utbildningsregion och skapa en gemensam 


mötesplats där strategiska frågor av såväl kort- som långsiktig 


karaktär kan behandlas. 


Under 2016 var det cirka 250 hst registrerade på inriktning 


mot årskurs 7–9 och gymnasiet (program och den komplet-


terade pedagogiska utbildningen). Ämnena som kan ingå är 


biologi, engelska, fysik, franska, hem- och konsumentkunskap, 


historia, italienska, kemi, kinesiska, matematik, samhällskun-


skap, spanska, svenska, svenska som andra språk, teknik och 


tyska. Cirka 150 hst var registrerade på musiklärarutbildningen. 
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Forskarskolan i utbildningsvetenskap med inriktning mot 


ämnesdidaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap 


inrättades 2013, och sju doktorander antogs med dessa 


ämnesdidaktiska inriktningar: geografiämnets didaktik, mate-


matikämnets didaktik (två doktorander), naturvetenskapernas 


didaktik, religionsämnets didaktik och samhällskunskapsäm-


nets didaktik (två doktorander). De sju doktoranderna närmar 


sig nu disputation och därför kommer forskarskolan i februari 


2017 att utlysa fem nya doktorandanställningar i utbildnings-


vetenskap med dessa inriktningar: biologiämnets didaktik, 


engelskämnets didaktik, kemiämnets didaktik, religionsämnets 


didaktik samt en anställning med inriktning mot forskning om 


verksamhetsförlagd utbildning. 


Doktorandernas huvudhandledare kommer genomgå-


ende från Institutionen för utbildningsvetenskap, medan de 


biträdande handledare har ämnesförankring motsvarande 


doktorandanställningarnas inriktning och är verksamma vid 


Lunds universitet och flera andra lärosäten


Återrapporteringskrav: Universitetet och högskolor som 


har tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska 


planera för dimensioneringen av olika examina, inriktningar 


och ämneskombinationer så att dimensioneringen svara mot 


studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella 


och regionala behov. De överväganden och åtgärder som 


har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta 


val ska redovisas i årsredovisningen.


3.9 Kvalitetsförstärkning
Utbildningsområden inom humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap har de lägsta 
ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer. Regeringens höjning 
av ersättning till dessa områden var både välkommen och nödvändig. Den aktuella 
höjningen var dock tidsbegränsad. Universitetet har på olika sätt poängterat att satsningar 
som har som mål att öka kvalitet i utbildning kräver långsiktighet, att tidsbegränsa denna 
satsning är därmed problematisk. 


Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhäl-


let har ökat och blivit allt fler och allt mer komplexa. Samtidigt 


har ersättningen för varje helårsstudent inte följt med i den 


allmänna kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig 


urholkning av ersättningen till högskoleutbildningarna. Det 


är i det långa loppet omöjligt att genom effektivitetsåtgärder 


klara av att hålla uppe samma utbildningskvalitet, sköta fler 


uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad konkurrens 


på en global utbildningsmarknad. Universitet har därför på 


olika sätt lyft fram behovet av att regeringen genomför en 


påtaglig höjning av ersättningen till all högre utbildning.


Det sker en kontinuerlig kvalitetsutveckling av utbildning-


arna vid universitetet. Under de senaste åren har inte minst 


insatser gjorts för att förstärka det pedagogiska stödet kopp-


lade till studenters uppsatser. En del i detta arbete är att hjälpa 


och förbättra studenternas förmåga till akademiskt skrivande. 


Det har även gjorts satsningar för att i större omfattning, och 


mer systematiserat, kunna använda datastöd och e-lärande i 


undervisningen. Det har bland annat inneburit att så kallad 


flipped classroom-pedagogik, där föreläsningar ersätts med 


film material av hög pedagogisk och teknisk kvalitet, ytterligare 


har kunnat utvecklas. 


Vid vissa av de berörda fakulteterna har ett fördjupat arbete 


med att samutnyttja kompetens på olika institutioner och 


ämnen genomförts. Lärares kompetensprofiler har kartlagts 


för att kunna användas så optimalt som möjligt. Det har bland 


annat lett till mer samläsning och möten över ämnesgränser. 


Dessa olika exempel på kvalitetsstärkande åtgärder har under-


lättats av kvalitetsförstärkningen.


Lunds universitet hade tidigare en betydande lärarutbild-


ning, men i och med bildandet av Malmö högskola överfördes 


huvuddelen av denna utbildning dit. 2011 startade universi-


tetet en ny ämneslärarutbildning i samarbete med Högskolan 


Kristianstad. Under 2015 och 2016 har en översyn av organisa-


tion och ekonomiska förutsättningar för det fortsatta arbetet 


gjorts. En konsekvens av denna översyn är att universitetet 


konstaterat att de förväntade synergieffekterna med den 


gemensamma lärarutbildningen uteblev då gällande regler 


förhindrade en djupare samverkan. Universitetet har därför 


beslutat att fortsätta bedriva lärarutbildningen i egen regi, men 


i samarbete med berörda lärosäten i regionen. Utvecklingen av 


den nya lärarutbildningen har kunnat dra nytta av den aktuella 


kvalitetsförstärkningen.


Återrapporteringskrav: Lunds universitet ska i årsredovis-


ningen redovisa och analysera hur de höjda ersättnings-


beloppen har bidragit till högre kvalitet inom berörda 


utbildningar.
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3.10 Studieavgifter för tredjelandsstudenter
Under år 2016 var Lunds universitet en av de mest framgångsrika bland Sveriges lärosäten 
gällande rekrytering av avgiftsstudenter. Under året fanns det totalt 1 071 registrerade 
avgiftsstudenter vid universitet, 173 fler studenter än år 2015. Lunds universitet tar emot 
studenter från cirka 100 olika länder.


Idag finansierar knappt hälften av avgiftsstudenterna på 


avancerad nivå sina studier helt eller delvis genom stipendier 


från Lunds universitet eller Svenska institutet. Övriga studenter 


finansierar sina studier med exempelvis stipendier från hem- 


landet eller med egna medel. Vill vi behålla mångfalden vid 


universitetet är det därför viktigt att möjligheten till nationella 


stipendier finns kvar och ökas betydligt.


Under de senaste åren har universitetet tecknat avtal med 


stipendieorganisationer i ett flertal länder, till exempel Colom-


bia, Indonesien och Chile. Detta arbete har fortsatt under 2016 


och förhandlingar pågår med ett antal nya länder för att få 


bättre tillgång till deras stipendieprogram.


Programmet Study Abroad (beställd utbildning för universi-


tet utanför EU / EES) fortsätter att locka framför allt amerikan- 


ska, kinesiska och japanska studenter till Lunds universitet. 


Hösten 2016 tog universitetet emot 24 studenter från USA, 


13 studenter från Japan och 12 studenter från Kina.


Den avgiftsfinansierade verksamheten påverkar utbildnings- 


planering hos fakulteter och institutioner då det är svårt att 


förutsäga antalet avgiftsstudenter och vilken utbildning de 


efterfrågar. Diskussioner rörande utbildningsutbud är därför 


ständigt pågående för att möta behov och efterfrågan.


I strävan att säkerställa att universitetets attraherar interna- 


tionella studenter, arbetar universitetet intensivt med rekryte- 


rings- och mottagandeverksamheten hos såväl fakulteterna 


som centralt vid universitetet. För Lunds universitet är det 


mycket viktigt att rekrytera från många länder för att säker- 


ställa att vi har en global studentpopulation i våra klassrum.


En viktig del i arbetet med att fortsätta att attrahera studen-


ter från USA är universitetets deltagande i det amerikanska 


studielånsprogrammet Federal Student Aid (FSA). För läsåret 


2016 / 2017 har Lunds universitet tagit emot 50 amerikanska 


studenter som finansierar antingen hela eller en del av studie- 


perioden vid universitetet med amerikanska studielån. Som 


amerikanska medborgare har de möjlighet att ta lån för både 


studieavgiften och levnadsomkostnader.


Lunds universitet har en stor avtalsbaserad utbytesverksam- 


het. Av de 2 198 inresande utbytesstudenterna (2 074 år 2015) 


kom 922 från länder utanför EU / EES (891 år 2015). Detta mot- 


svarar 45 procent av utbytesstudenterna och är en ökad andel 


jämfört med 2015. Sedan 2012 har antalet inresande utbytes- 


studenter från länder utanför EU / EES ökat från 33 procent 


till 45 procent. En relativt stor ökning som beror på att vi har 


ökat antalet utbytesavtal med utomeuropeiska universitet till 


följd av en ökad efterfrågan på utbytesplatser utanför Europa 


bland våra svenska studenter. Det leder i sin tur till att Lunds 


universitet kan ta emot fler utomeuropeiska utbytesstudenter.


Under året har balansen i utbytesavtalen blivit blivit något 


sämre, trots att antalet utresande studenter ökat (1 250 stu- 


denter under 2016 jämfört med 1 237 studenter under 2015). 


Antalet inresande har också ökat något, vilket gör att universi-


tetet fortfarande har obalans, dvs fler inresande än utresande 


inom avtalen. Detta gäller framförallt inom Europa.


Tyvärr har många studenter drabbats av Migrationsverkets 


förlängda handläggningstider både gällande nya ansökningar 


och förlängning av befintliga tillstånd. Under hösten har uni-


versitetet varit tvunget att återbetala studieavgiften till 35 


studenter där flertalet fall gällde att de inte fått uppehålls-


tillstånd i tid. För de studenter som väntar på förlängning har 


situationen lett till en stor frustration hos våra studenter då 


de hindras från att lämna Sverige för att till exempel göra 


fältstudier eller liknande. Flera studenter uppger att de aldrig 


skulle ha valt Sverige som studiedestination, om de vetat att 


de skulle vara fast i landet. Under 2015 tecknade Lunds uni-


versitet en avsiktsförklaring med en extern leverantör av ett 


mastersförberedande program. Under hösten 2016 påbörjade 


de första studenterna sina studier på detta program. Tyvärr 


blev starten kraftigt försenat på grund av förseningar hos 


Migrationsverket.


Lunds universitet använde sig av separat antagning av 


sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet för tre pro- 


gram på Ekonomihögskolan under 2016. 53 studenter antogs 


separat. För Ekonomihögskolans del är separat antagning till 


stor del en administrativ fråga för att underlätta dimensio-


neringen i programmen. Antagningsprocessen underlättas av 


möjligheten till separat antagning vilket i sin tur gör det enk-  


lare att skapa klassrum med studenter från många länder även 


utanför European Economic Area-området.


Lunds universitet ser avsaknaden av möjligheten att använda 


sig av villkorad antagning till engelska kandidatprogram som 


ett stort problem. Universitetet ser fram emot ett nationellt 


beslut som skulle möjliggöra en smidigare antagning till de 


sex kandidatprogram som Lunds universitet har på engelska.
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Figur 3.22 Intäkter och kostnader studieavgifter (tkr)


2014 2015 2016


Intäkter 


Studieavgifter 60 0492 72 5473 86 9194


Anmälningsavgifter 507 820 0


Studieavgifter Science without 
Borders 2 770 4 995 -2 8555


Kostnader


Institutionernas 
utbildningskostnader inkl. 
kvalitetshöjande åtgärder1 -39 757 -50 445 -54 362


Kostnader specifika för avgiftsstudenter


Personalkostnader -6 991 -7 808 -8 695


Marknadföring, agenter, 
mottagande och service -6 131 -7 738 -7 799


Avsättning till stipendier -4 885 -4 937 -6 144


Bostadshantering -2 454 -3 094 -3 259


Årets kapitalförändring 3 108 4 340 3 805


1)  Institutionernas utbildningskostnader antas motsvara universitetets 
intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer


2) varav stipendier som betalats in direkt till universitetet 28 633 tkr


3) varav stipendier som betalats in direkt till universitetet 32 278 tkr


4)  varav stipendier som betalats in direkt till universitetet 28 046 tkr. En 
felperiodisering 2015 med 4 137 tkr påverkar resultatet för 2016.


5)  avgår periodisering HT15, då beställd utbildning omklassificeras till 
studieavgifter fr o m 2016


Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska den studieav-


giftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas.


Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för 


den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella 


påverkan på ett universitets eller en högskolas övriga verk-


samhet.


Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelands-


studenter som har deltagit i utbildning inom ett utbytesav-


tal och de eventuella förändringar som har skett i denna 


verksamhet.


Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samar-


betet med Migrationsverket har fungerat. 


Universitet och högskolor ska även redovisa antalet 


avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom separat 


antagning samt hur den studieavgiftsfinansierade verksam-


heten har påverkats av detta.


3.11 Integrationssatsningar, utbildning som 
kompletterar avslutad utländsk utbildning 
Återrapporteringskrav: Samtliga lärosäten som tilldelas 


medel från denna anslagspost ska i årsredovisningen redo-


gör för antalet sökande och antagna till utbildning som 


bedrivs enligt förordning (2008:1101) om högskoleutbild-


ning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt 


antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt 


ovan uppdelat på antagningstermin. 


I årsredovisningen ska redogöras för hur arbetet med att 


bygga upp utbildningarna fortlöper. Av årsredovisningen ska 


även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfa-


renheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra 


en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på 


nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, 


undervisning och verksamhetsförlagt utbildningen. 


Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redo-


visa:


a)  antalet studenter som har genomgått utbildningen med 


godkänt resultat, och


b)  antalet studenter som har avbrutit studierna under utbild-


ningens gång och anledningen till detta.


Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbe-


tar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan 


uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvär-


dering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet. 


Lunds universitet har möjlighet att anordna komplette-


rande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för 


personer med avslutad utländsk läkar- sjuksköterskeutbild-


ningen enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbild-


ning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.


Sverige står inför en stor utmaning i att integrera alla de som 


har kommit eller kommer att komma till vårt land. Universi-


teten och högskolorna kan i detta arbete spela en avgörande 


roll. Lunds universitet har sedan tidigare jobbat med olika inte-


grationsprojekt och har ett nära och växande samarbete med 


olika parter i regionen. Att åstadkomma en bra integrering 


för nyanlända kräver ett gemensamt och samordnat arbete 


mellan flera olika aktörer.


Lunds universitet har under 2016 fått förfrågningar från 


regeringen (Utbildningsdepartementet) om intresse att bedriva 


vissa kompletterande utbildningar för personer med avslutad 


utländsk utbildning motsvarande en svensk högskoleutbild-


ning. Lunds universitet svarade positivt på dessa förfrågningar 


och signalerade ett intresse att bedriva flera olika komplet-


terande utbildningar. 


I regleringsbrevsändringar för 2016 beslutade regeringen att 


ge Lunds universitet i uppdrag att planera för och bygga upp 


kompletterande utbildningar för ekonomer, ingenjörer, läkare, 


psykologer, sjuksköterskor och systemvetare. Universitetet fick 


i uppdrag att samordna arbetet med kompletterande utbild-


ningar för ekonomer och systemvetare och ska under 2017 


inkomma till regeringen med förslag till dimensionering av 


antalet helårsstudenter. 


Lunds universitet har under senare delen av 2016 börjat 


planera för de aktuella kompletterande utbildningarna. Ett 


genomgående problem är att uppskatta hur stora dessa utbild-


ningar bör vara och hitta underlag till en sådan bedömning. 


Lunds universitet har under 2016 inte utlyst eller genomfört 


någon av de efterfrågade kompletterande utbildningarna. 
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3.12 Integrationssatsningar för läkare 
och sjuksköterskor
Medicinska fakulteten har inte bedrivit någon utbildning för 


utländska läkare eller sjuksköterskor från länder utanför EU/


EES och Schweiz och har därmed inte erhållit några medel för 


detta ändamål under 2016. Medicinska fakulteten fick 2016 


ett uppdrag från regeringen att planera för och bygga upp 


kompletterande utbildning för läkare. Detta arbete har nyligen 


påbörjats.


En representant från fakulteten sitter med i en planerings-


grupp för kompletterande utbildning för läkare, tandläkare 


och sjuksköterskor från länder utanför EU/EES och Schweiz. 


Denna arbetsgrupp koordineras av Karolinska Institutet och 


har haft tre arbetsmöten under året. 


Under 2014 gjordes en enkätundersökning för att bedöma 


underlaget för att eventuellt starta en kompletteringsutbild-


ning för sjuksköterskor. Undersökningen visade att det för 


då inte fanns ett tillräckligt underlag för att starta upp en 


kompletterande utbildning för denna yrkesgrupp. Denna 


bedömning är kvarstår. 


Återrapporteringskrav Samtliga lärosäten som tilldelas 


medel från denna anslagspost ska i årsredovisningen redo-


göra för antalet sökande och antagna till utbildning som 


bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbild-


ning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt 


antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt 


ovan uppdelat på antagningstermin.  


Av årsredovisningen ska även framgå utbildningens upp-


lägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. 


3.13 Bedömning av reell kompetens
Enligt regleringsbrevet bör alla som har behov av att få sin 


reella kompetens bedömd för högskoleutbildning erbjudas 


den möjligheten. Lunds universitet har tilldelats ett särskilt 


anslag på drygt 2 miljoner kronor, för att under perioden 


2016–2018 utveckla och etablera en verksamhet som kan 


erbjuda en sådan möjlighet vid Lunds universitet. 


Universitet har under året påbörjat ett arbete med att ta 


fram en universitetsgemensam process för bedömning och 


validering av reell kompetens. Arbetet bedrivs i form av ett 


projekt som ska inventera den nuvarande verksamheten med 


bedömning av reell kompetens samt lämna förslag till pro-


cess, administrativt stöd och bedömningsmodeller. Projektet 


ska ha ett helhetsperspektiv som omfattar inte enbart det 


administrativa arbetet med meritvärdering vid antagning eller 


tillgodoräknandet vid utfärdande av examen utan även kan 


förslå till exempel utbildningsformer, distributionsformer och 


stödformer som bör vara av särskilt intresse för att resultatet 


av valideringsarbete leder till framgångsrika studier.


Projektet genomförs i samverkan med andra lärosäten och 


med Universitets- och högskolerådet. Universitetets slutrap-


port ska lämnas i januari 2018.


Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska lärosätena 


redogöra för hur arbetet med bedömningen av reell kom-


petens utvecklats. 


Redovisningen ska också innefatta hur lärosätet har bidra-


git till Universitets- och högskolerådets arbete inom ramen 


för det nämnda uppdraget. 


3.14 Jiddisch
Universitetet erbjöd 40 platser under 2016 i ämnet jiddisch, 


varav 22 på nybörjarnivå och 18 på fortsättningsnivå. Det tota-


la antalet sökande var 73 till nybörjarnivå och 45 till fortsätt-


ningsnivå, sammanlagt 118 sökande. Antalet helårsstudenter 


2016 uppgick till 9,5 och antalet helårsprestationer till 7.


Återrapporteringskrav: Universitetet ska varje läsår erbjuda 


utbildning i jiddisch. Av årsredovisningen ska framgå antalet 


erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstuden-


ter och helårsprestationer.


Figur 3.23 Sökande, helårsstudenter och 
helårsprestationer i jiddisch (antal)


2014 2015 2016


Sökande 162 123 101


– kvinnor / män (%) 54 / 46 55 / 45 45 / 55


Helårsstudenter 8,9 8,2 9,5


– kvinnor / män (%) 39 / 61 62 / 38 47 / 53


Helårsprestationer 6,4 7,5 7,0


– kvinnor / män (%) 35 / 65 47 / 53 37 / 63
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3.15 Trafikflygarutbildning
Statens riktade anslag till trafikflygarutbildning upphörde år 


2015. Trafikflygarutbildningen bedrivs numera som en upp-


dragsutbildning på uppdrag av Myndigheten för Yrkeshög-


skolan. Under år 2016 har inga registrerade studenter deltagit 


i den anslagsfinansierade utbildningen. De sista studenterna 


avslutade sina studier under vårterminen 2015. Årets kostna-


der för trafikflygarutbildningen 0 kr.


Återrapporteringskrav: Universitetet ska ansvara för trafik-


flygarutbildning till dess att de studenter som antogs hösten 


2012 har avslutat utbildningen. Av årsredovisningen ska 


framgå det totala antalet registrerade studenter och total 


kostnad för trafikflygarutbildning.


Figur 3.24 Intäkter och kostnader  
trafikflygarutbildning (tkr)


2014 2015 2016


Intäkter 15 603 0 0


Kostnader -17 836 -2 500 0


Årets kapitalförändring -2 233 -2 500 0


3.16 Utbildning på forskarnivå
Under året har universitetet bedrivit kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå i syfte 
att trygga en forskarutbildning av hög, jämn och hållbar kvalitet. Arbetet sker mot 
bakgrund av nationella bestämmelser och internationella målinriktningar där interna 
kvalitetssäkringssystem är en tydlig ambition. 


Universitetets tillämpning av de egna styrdokumenten Antag-


ningsordning för utbildning på forskarnivå och Föreskrifter 


för utbildning på forskarnivå utgör en viktig komponent i 


universitetets systematiska kvalitetsarbete i utbildning på fors-


karnivå. En omfattande uppföljning och genomgång av hur 


universitetets fakulteter själva tillämpar styrdokumenten har 


företagits under 2016 som ska slutföras 2017 delvis med fokus 


på allmänna studieplaner och individuella studieplaner. Här 


följer exempel på kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå.


En översyn pågår av allmänna studieplaner som finns för 


varje forskarutbildningsämne vilket innefattar fördjupning av 


tillämpningen av de nationella lärandemålen. Ett exempel på 


hur universitetet arbetar med att tillämpa lärandemålen för 


utbildning på forskarnivå är en introduktionskurs som utveck-


lats av MedCul, den medicinska fakultetens pedagogiska 


enhet, med bland annat syftet att deltagarna ska reflektera 


över målen och lärandeprocessen i forskarutbildningen.


Ifråga om individuella studieplaner har det under året pågått 


ett utvecklingsarbete för att åstadkomma tydligare struktur, 


process och anvisningar för uppföljning, samt att även här tyd-


liggöra kopplingen till de nationella lärandemålen. En åtgärd 


är att förenkla arbetet genom att digitalisera de individu ella 


Figur 3.25 Forskarstuderande (individer) Figur 3.26 Examina på forskarnivå (antal)
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Figur 3.27 Forskarstuderande per finansieringsform (HTE)


2012 2013 2014 2015 2016


Doktorandanställning 1 311 1 461 1 424 1 349 1 226


– kvinnor / män (%) 47 / 53 46 / 54 46 / 54 45 / 55 45 / 55


Utbildningsbidrag 106 0 0 0 0


– kvinnor / män (%) 40 / 60 - - - -


Annan finansiering 429 429 458 469 432


– kvinnor / män (%) 46 / 54 47 / 53 45 / 55 45 / 55 48 / 52


Totalt 1 846 1 890 1 882 1 818 1 658


– kvinnor / män (%) 46 / 54 46 / 54 45 / 55 45 / 55 46 / 54


Figur 3.28 Kostnad per forskarstuderande (tkr)


2012 2013 2014 2015 2016


Kostnad per forskarstuderande 
(HTE) 


712 940 1 006 858 839


Kostnad per doktorsexamen 3 064 3 950 4 530 4 094 3 819


Andelen indirekta kostnader som användes vid beräkningen 2015 var för 
hög, vilket huvudsakligen förklarar varför kostnaden är lägre 2016.


studie planerna. Detta görs fakultetsvis varvid Samhällsveten-


skapliga fakulteten tillsammans med Ekonomihögskolan 


under året har förberett införandet av ett system för digitala 


individuella studieplaner medan LTH, Naturvetenskapliga och 


Medicinska fakulteterna har vidareutvecklat redan införda 


digitala system för individuella studieplaner.


Att etablera rutiner för byte av handledare samt handlings-


planer för att förebygga och hantera konflikter mellan hand-


ledare och doktorand är andra exempel på pågående arbete.


Forskarutbildningskurser är löpande föremål för översyn och 


utveckling.


• Kursplaner för kurser i utbildning på forskarnivå införs 


och utvecklas. 


• Nyligen inrättade kurser är i forskningsetik, 


entreprenörskap liksom en kurs i vetenskapligt skrivande. 


Fortsatt arbete pågår med att utveckla strukturer för karri-


ärvägledning inom universitetet. Ett exempel på detta är att 


den juridiska fakulteten har utvecklat en agenda för karriärut-


vecklingssamtal för doktorander som genomförs i anslutning 


till slutseminariet. Doktoranden ges möjlighet att tillsammans 


med prefekt, handledare, studierektor och personalansvarig 


diskutera sina framtidsplaner efter doktorsexamen och se vilka 


alternativ som finns utöver att vara kvar på fakulteten.


Universitetet har arbetat med fortsatt bevakning av frågan 


kring stipendiefinansierade doktorander. 


Figur 3.29 Forskarstuderande med anställning utanför universitetet (HTE)


2012 2013 2014 2015 2016


Företagsdoktorander 50 60 58 51 56


– kvinnor / män (%) 29 / 71 37 / 63 28 / 72 32 / 68 35 / 65


Anställning i offentlig sektor m.m. 27 41 39 37 33


– kvinnor / män (%) 53 / 47 58 / 42 54 / 46 49 / 51 58 / 42


Anställning på undervisningssjukhus 94 106 125 123 96


– kvinnor / män (%) 53 / 47 52 / 48 54 / 46 52 / 48 52 / 48







4. Forskning
Forskning är en av universitetets grundläggande uppgifter. Två tredjedelar av 
universitetets intäkter avser forskning. I detta kapitel presenteras utvecklingen 
vad gäller strategiska forskningsområden, särskilda forskningsbidrag, forsknings-
infrastruktur och vetenskapliga publikationer. 
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Figur 4.4 Universitetets största bidragsfinansiärer 
(inkomster, mnkr)


Finansiär 2016


Vetenskapsrådet 1 020,2


EU 225,8


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 221,6


Formas 117,4


Vinnova 113,8


4.1 Introduktion
Lunds universitet befäster sin position som ett starkt, fullskaligt forskningsuniversitet 
också med internationella mått mätt. I sin forskningsstrategi drar universitetet nu upp nya 
riktlinjer för hur forskningen ska utvecklas, bland annat genom att stimulera ökat risktagande 
inom forskningen, genom ökad samverkan inom och utanför universitetet samt genom att 
tillvarata de möjligheter som de nya forskningsanläggningarna i Lund erbjuder. 


Forskningen vid Lunds universitet håller mycket god kvalitet. Här 


finns många starka forskningsmiljöer, varav flera är av internatio-


nell toppklass. Flera av universitetets forskningsinriktningar och 


-miljöer har vuxit kraftigt som ett resultat av deras framgångar i 


konkurrensen om medel som tillgängliggjorts genom särskilda 


satsningar på nationell eller europeisk nivå. Inom universitetet 


och i dess omedelbara närhet finns forskningsinfrastruktur av 


högsta klass, som möjliggör nya genombrott inom forskningen 


och bidrar till universitetets attraktivitet som samverkanspartner 


och som arbetsgivare. Samtidigt innebär utvecklingen allt större 


utmaningar för universitetet i form av växande krav på inves-


teringar och medfinansiering med anslagsmedel, varför kraven 


på prioriteringsförmåga ökar på alla nivåer inom universitetet. 


Under år 2016 har universitetet genomfört ett ambitiöst och 


målmedvetet arbete för att utforma en gemensam forsknings-


strategi som ska ligga till grund för utvecklingen av universite-


tets forskning under de kommande fem åren. Arbetet med att 


identifiera mål och strategier har dragit nytta av de analyser 


som låg till grund för universitetets inspel till regeringen inför 


2016 års forskningsproposition. Forskningsstrategin fokuserar 


på sju övergripande mål och ger universitet ett gott utgångs-


läge för att möta de utmaningar som utmålas i regeringens 


forskningsproposition Kunskap i samverkan – för samhällets 


utmaningar och stärkt konkurrenskraft. 


Figur 4.1 Intäkter för forskning och utbildning 
på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)


Figur 4.2 Kostnader för forskning och utbildning 
på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr) 


Figur 4.3 Ekonomisk utveckling för forskning och 
utbildning på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)
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4.2 Strategiska forskningsområden
Lunds universitets strategiska forskningsområden bedriver excellent forskning inom flera 
ämnesområden där forskningen ofta går över disciplingränserna.


Lunds universitet är verksamt i 12 av de 43 nationella, strate-


giska forskningsområdena (SFO) och är huvudman för nio av 


dem. Totalt har Lunds universitet erhållit 1 093 miljoner kronor 


i anslag för SFO:erna under perioden 2010–2016, varav 187 


miljoner kronor för 2016. 


Lunds universitets SFO-miljöer bedriver forskning om sjuk-


domstillstånd av stor betydelse för folkhälsan inom områden 


som cancer, diabetes, epidemiologi och neurovetenskap samt 


forskning som rör medicin och livsvetenskap inom området 


stamceller. Vidare bedrivs teknisk forskning inom e-vetenskap, 


IT och mobil kommunikation, nanovetenskap och nanoteknik 


och produktionsforskning. Det pågår även klimatrelaterad 


forskning som rör effekter på naturresurser, ekosystemtjänster 


och biologisk mångfald samt klimatmodeller. Inom samhälls-


vetenskap och humaniora finns en SFO-miljö inom området 


politiskt viktiga regioner med inriktning på Mellanöstern. 


Nedan följer ett axplock av årets verksamhet från några av 


universitetets SFO-miljöer. Exemplen visar på forskning som lig-


ger i den internationella forskningsfronten, hur innovationsdri-


vande arbete bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft och 


hur tvärvetenskaplig forskning ger underlag för policybeslut. 


GENOMBROTT I FORSKNINGEN SOM KAN 
FÖREBYGGA DIABETES
Lunds universitets diabetesmiljö är en av universitetets SFO:er 


som bedriver internationellt ledande forskning. Avsikten är att 


ta reda på varför diabetes ökar i världen och att hitta nya sätt 


att förebygga, diagnosticera och behandla diabetes. Under 


2016 har två banbrytande studier publicerats som rör meto-


der för att förebygga sjukdomen. Diabetesforskarna har hittat 


en ny metod som mäter risken för typ 2-diabetes i blod där 


man genom ett vanligt blodprov kan upptäcka epigenetiska 


förändringar på särskilda gener. Vidare har forskarna visat att 


sömnhormonet melatonin försämrar insulinfrisättningen hos 


personer med en vanlig genvariant. Fyndet kan ha än vidare 


betydelse, eftersom risken för typ 2-diabetes är större hos 


bland andra nattarbetare. Den förfinade diagnosticeringen 


skulle kunna användas för att uppmuntra personer i risk zonen 


för diabetes att göra livsstilsförändringar. Resultaten har publi-


cerats i högt ansedda tidskrifter med stort genomslag (Nature 


Communications och Cell Metabolism). 


NANOPRODUKTER FÖR FRAMTIDEN
Under året har Lunds universitets SFO-miljö för nanoveten-


skap, NanoLund, tagit flera steg mot ett fullständigt ekosystem 


för innovation inom nanomaterial – ett system som ska gå 


hela vägen från forskning till produktion. Lunds universitet har 


gjort en kraftsamling för ProNano, en nanoteknikfabrik i Lund, 


tillsammans med Region Skåne och RISE, statens ägarbolag 


för industriforskningsinstitut. Ett dokument har publicerats 


som tydliggör satsningen på pilotproduktionsanläggningen 


ProNano. Ytterligare ett initiativ som tagits inom ramen för 


NanoLund är ProPlacement, där doktorander erbjuds möjlighet 


att få erfarenhet från industrin parallellt med utbildningen. 


Forskningsinstitutet ACREO har etablerat sig i Lund med syfte 


att utveckla nya samarbeten med NanoLund. Därmed har 


samarbetet stärkts ytterligare mellan industri och akademi 


inom nanoteknikområdet. Detta systematiska arbete lägger 


också grunden för nya företag. Ett nytt tillskott under året, 


i raden av de många företag som NanoLund skapat för att 


kommersialisera forskningen, är Hexagem AB. 


TVÄRVETENSKAPLIG MILJÖ- OCH 
KLIMATFORSKNING
Forskningen i Lunds universitets SFO-miljöer går ofta över dis-


ciplingränserna. Universitetets SFO-miljö för effekter på natur-


resurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, BECC, har 


arbetat aktivt och långsiktigt med att integrera forskning kring 


ekologi, ekonomi och statsvetenskap för att värdesätta eko-


systemtjänster och införliva kunskapen om tjänsternas värde 


i beslutsprocesser. Ett resultat av detta samarbete är bland 


annat en forskningsstudie som kombinerar flera olika inte-


grerade värderingsmodeller; en klimatekonomisk modell, en 


socioekonomisk markanvändningsmodell och en ekosystem-


modell. Studien visar hur effektiva globala utsläppsstrategier, 


såsom en global koldioxidskatt, i hög grad är beroende av 


hur utvecklingen i världen ser ut i framtiden. På detta sätt ger 


forskningen en återkoppling till beslutsfattarna på hur väl de 


politiska förslagen främjar vårt föränderliga klimat. 


Hindrik Mulder forskar på sambandet mellan melatonin 
och typ 2-diabetes. 
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4.3 Särskilda forskningsbidrag
Genom de många forskningsbidrag som beviljas våra forskare och forskningsmiljöer 
möjliggör forskningsfinansierande myndigheter som Vetenskapsrådet, Forte och 
Formas tillsammans med privata stiftelser, internationella finansiärer och andra aktörer 
banbrytande forskning inom en mängd områden. Forskningsbidrag söks ofta i hård 
nationell eller internationell konkurrens. Beviljade bidrag är därför en indikator på 
forskningens kvalitet och konkurrenskraft. Här ges några aktuella exempel.


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) är Sveriges mest 


framträdande privata forskningsfinansiär. I år har KAW delat ut 


sammanlagt 752 miljoner kronor i projektbidrag till 22 fleråriga 


forskningsprojekt i Sverige. Fyra av årets projektbidrag, med 


ett sammanlagt beviljat belopp på cirka 131 miljoner kronor, 


tillfaller Lunds universitet. Projekten och de huvudsökande är:


• Physical chemistry of peptide-lipid co-assembly: from 


lipid-rich to peptide-rich (Sara Snogerup Linse, Centrum 


för Molekylär Proteinvetenskap),


• Characterization of the antibody response against 


epitopes at the core of host-bacteria relationships: the 


protein-protein interaction interfaces (Johan Malmström, 


Infektionsmedicin i Lund),


• A new generation of slow light systems (Stefan Kröll, 


Atomfysik),


• Nanothermodynamics for optoelectronic semiconductor 


devices (Heiner Linke, Fasta tillståndets fysik).


Projekten är omfattande och involverar flera forskare utöver 


den huvudsökande. KAW gör dessutom satsningar på enskilda 


individers forskning. Detta sker exempelvis inom programmen 


Wallenberg Clinical Scholars, där Olle Melander (Hypertoni och 


hjärt-kärl sjukdom) och Diana Karpman (Pediatrik, Lund) har 


beviljats vardera 15 miljoner kronor samt Wallenberg Academy 


Fellows, där ekonomerna Erik Mohlin och Jutta Bolt har bevil-


jats bidrag under fem år. 


Flera forskare inom medicinska fakulteten har varit fram-


gångsrika i sina ansökningar riktade till externa forsknings-


finansiärer. Några exempel är: Olle Melander (Hypertoni och 


hjärt-kärl sjukdom) tilldelas Göran Gustafssonpriset i medicin 


(4,5 miljoner kronor), Gustav Smith får Prins Daniels forsk-


ningsbidrag för yngre lovande forskare (6 miljoner kronor), 


Alexander Pietras utses till Ragnar Söderbergforskare i medicin 


(8 miljoner kronor) och David Bryder mottar Tobias Priset (10,1 


miljoner kronor).


I Vetenskapsrådets utlysning av medel för gästprofessurer 


har Lunds universitet i år beviljats både Tage Erlanders gästpro-


fessur och Kerstin Hesselgrens gästprofessur. Tage Erlanders 


gästprofessur kommer att innehas av professor Sherilyn Fritz 


från University of Nebraska, USA, som kommer att vara knuten 


till och verksam vid Geologiska institutionen. Innehavare av 


Kerstin Hesselgrens gästprofessur kommer att vara profes-


sor Rosemary Rayfuse från University of New South Wales, 


Australien. Professor Rayfuse kommer att vara verksam vid 


juridiska institutionen. Exempel på framgångar i konkurrensen 


om internationell forskningsfinansiering ges i följande avsnitt 


(Europeiska unionens ramprogram för forskning och innova-


tion).


Heiner Linke får del av forskningsbidraget från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. 
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4.4 Europeiska unionens ramprogram 
för forskning och innovation
Världens största forskningssatsning, EU:s ramprogram för forskning och innovation, 
Horizon 2020, har efter knappt halva programtiden tagit emot mer än 100 000 
ansökningar och beviljat cirka 11 000 projekt drygt 20 miljarder euro i bidrag. 
Nästan 60 miljarder euro återstår att söka fram till 2020.


EU har som mål att stärka Europas position som kunskapsnav 


i världen och öka unionens tillväxt och konkurrenskraft. Den 


kombinerade satsningen på forskning och innovation i Horizon 


2020 är en av grundstenarna i detta arbete. Tre prioriteringar 


bygger upp programmet.


1) I Excellent vetenskap (Excellent Science) är forskningen 


i fokus med möjligheter till individuella forskningsbidrag, 


forskarmobilitet, forskningssamarbeten och stöd för att öka 


användningen av EU:s forskningsinfrastrukturer. 


2) Industriellt ledarskap (Industrial Leadership) tillgodoser 


industrins behov av teknikutveckling genom samarbetsprojekt 


mellan akademi och små och stora företag. 


3) Inom Samhällsutmaningar (Societal Challenges) arbetar 


akademi, offentliga aktörer, små och stora företag och civil-


samhället tillsammans för att söka lösningar på sju identifie-


rade utmaningar. 


Konkurrensen om projekten är fortsatt mycket hög, vilket 


visas av den stora mängden ansökningar som skickats in och 


att beviljandegraden är lägre i Horizon 2020 än i tidigare 


ramprogram. 


Lunds universitet är en av Sveriges mesta deltagare i ram-


programmet. Starka forskningsområden, hög kvalitet på 


forskningen, stor ämnesbredd, många och goda samarbets-


partner inom akademi, näringsliv och offentliga aktörer gör 


att möjligheter finns inom alla delprogram. Deltagande ger 


möjligheter att utföra forskning med kolleger från många 


länder, samarbeten som annars inte skulle komma till stånd. 


Under 2016 har totalt 238 ansökningar skickats in från Lunds 


universitet, samtliga ansökningar är ännu inte utvärderade, 


men 22 projekt har beviljats stöd och därmed har dryga 90 


miljoner kronor kontrakterats. 


De delprogram som attraherar universitetets forskare mest 


finns inom Excellent vetenskap där möjligheten finns att 


bedriva fri forskning. Särskilt intresse riktas mot Europeiska 


forskningsrådets (ERC) individuella bidrag för forskare i olika 


stadier i karriären, forskarmobilitetsprogrammet Marie S Curie 


Actions samt delprogrammet för forskningsinfrastruktur. Det 


är också inom Excellent vetenskap som universitetets forskare 


har lyckas bäst. 


Flera nya samarbetsprojekt koordineras av forskare vid uni-


versitetet, här följer några exempel:


INTERACT – International Network for Terrestrial Research 


and Monitoring in the Artic, ett stort projekt inom forsknings-


infrastrukturer med 47 partner som koordineras av Margareta 


Johansson, vid Naturvetenskapliga fakulteten. 


SYNDEGEN – Synaptic dysfunction in Neurodegenerative 


Diseases, en forskarskola inom Marie S Curie Actions med åtta 


partner som koordineras av Gunnar Gouras vid Medicinska 


fakulteten.


Bio4Comp – Parallel network-based biocomputation: tech-


nological baseline, scale-up and innovation ecosystem, ett 


projekt inom Framtida och ny teknik (FET) med fyra partner, 


som koordineras av Heiner Linke vid Lunds tekniska högskola.


REINVENT – Realising Innovation in Transitions for Decarbon-


isation, ett project inom klimatprogrammet med fem partner 


som koordineras av Lars J Nilsson vid Lunds tekniska högskola.


Fyra nya prestigefyllda ERC-bidrag har beviljats till forskare i 


början av sina karriärer, mellan två till tolv år efter sin disputa-


tion. 


ERC Starting Grants har beviljats Stanley Heinze, vid natur-


vetenskapliga fakulteten för projektet BrainInBrain – Neural 


circuits underlying complex brain function across animals – 


from conserved core concepts to specializations defining a 


species’ identity samt Joan Yuan vid medicinska fakulteten för 


projektet FatemapB – High Resolution Mapping of Fetal and 


Adult B Cell Fates During Ontogeny.


ERC Consolidator Grants har beviljats Anders Johansen vid 


naturvetenskapliga fakulteten, som tidigare haft ett ERC Start-


ing Grant, för projektet PLANETESYS – The next-generation 


planet formation model samt Charlotte Ling vid medicinska 


fakulteten för projektet PAINTBOX – Pancreatic islet dysfunc-


tion and type 2 diabetes – beyond the genome.


Figur 4.5 Antal projekt samt kontrakterade medel per år och totalt, Horizon 2020 (mnkr)


Antal projekt 
i H2020 som 


startade 20151


Kontrakterade 
medel SEK (ca) 


2015


Antal projekt 
i H2020 som 
startar 2016


Kontrakterade 
medel SEK (ca) 


20162


Totalt 
antal projekt, 


2015–2016


Totalt kontrak-
terade medel, 


2015–2016


Samarbetsprojekt 33 141,3 22 125,4 55 266,7


– varav koordinerade vid LU 5 45,7 3 35,3 8 81,0


Individuella projekt 7 74,8 11 162,7 18 237,5


– varav ERC-projekt 5 71,4 10 160,7 15 232,1


Totalt antal projekt/kontrakterade medel 40 216,1 33 288,1 73 504,2


1) Horizon 2020 startade 2014 men projekten som söktes under 2014 startade först 2015 
2) En uppskattning beräknad med en eurokurs på 9,8 SEK/euro
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4.5 Forskningsinfrastruktur
För att kunna bedriva effektiv och stark forskning är det av största vikt att universitetets 
forskare ges tillgång till högklassig forskningsinfrastruktur. Som sådan räknas inte bara 
storskaliga anläggningar och avancerad instrumentering, utan också databaser, register 
och beräkningskapacitet. Forskningsinfrastruktur kan vara lokal och ägas av universitetet, 
men kan lika gärna finnas på nationell eller internationell nivå. Kostnader för investering 
i drift av lokal forskningsinfrastruktur belastar numera nästan alltid universitetet. 
Det är oroande att svenska lärosäten förutses behöva ta allt större ansvar också för 
finansieringen av gemensam nationell forskningsinfrastruktur. Detta är en av de stora 
utmaningar som Lunds universitet står inför. 


På årets ljusaste dag invigdes det unika synkrotronljuslabora-


toriet MAX IV. Anläggningen, som är Sveriges största enskilda 


satsning på en nationell forskningsinfrastruktur genom tider-


na, tillsammans med ESS, som är under uppbyggnad, kommer 


under många år framöver att attrahera tusentals användare. 


MAX IV kommer att bidra väsentligt till universitets attrak-


tionskraft. Att tillvarata de möjligheter som de nya stora forsk-


ningsanläggningarna erbjuder är ett av målen i universitetets 


forskningsstrategi. Därtill kopplar vi ett fast grepp över ett 


brett spektrum av frågeställningar som är relaterade till forsk-


ningsinfrastruktur. Detta bottnar bland annat i att ändamåls-


enlig forskningsinfrastruktur i hög grad bidrar till fördjupat 


nationellt och internationellt samarbete inom forskningen 


samt skapar förutsättningar för utökad samverkan med olika 


aktörer i samhället. Det medverkar också till att finansieringen 


av såväl lokal som nationell forskningsinfrastruktur kommer att 


bli en av de största utmaningarna för Lunds universitet under 


överskådlig tid.


Universitet har avsatt medel för universitetsgemensam 


finansiering av infrastruktur. Beslut om tilldelning tas av rektor 


efter beredning i forskningsnämnden. Utlysning kommer att 


ske årligen och ha fokus på tvärvetenskapliga forskningsmil-


jöer med särskild strategisk betydelse för universitetet och 


gärna med förankring i flera fakulteter. Årets utlysning var den 


första i sitt slag. Därtill har rektor, inom ramen för årets avsätt-


ning för universitetsgemensamma satsningar på strategiska 


forskningsområden, beslutat stödja nio ansökningar avseende 


forskningsinfrastruktur med sammanlagt 5 miljoner kronor.


Det är en ganska mörk bild som framtonar kring Veten-


skapsrådets möjligheter att svara upp till det reella behovet 


av finansiering av nationell forskningsinfrastruktur. Inte heller 


de satsningar som föreslås av regeringen i årets forsknings-


proposition bidrar nämnvärt till att lätta upp bilden. Dessa för-


hållanden understryker behovet av samsyn och dialog mellan 


de svenska universiteten vad gäller långsiktig resursallokering 


för nationell forskningsstruktur. Ett forum för att diskutera 


sådana och andra frågor relaterade till forskningsinfrastruktur 


är URFI-gruppen, i vilken företrädare för de svenska universite-


ten träffar varandra och företrädare för Vetenskapsrådets Råd 


för forskningens infrastrukturer. Lunds universitet företräds av 


vicerektor Stacey Sörensen Ristinmaa. 
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4.6 Tvärvetenskapligt forskningsinstitut
Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut vid Lunds universitet där forskare i 
en öppen och kreativ miljö samarbetar över ämnes- och fakultetsgränser. Institutet agerar 
språngbräda för nya forskningssatsningar.


FORSKNING I GRUPP I ETT TIDIGT SKEDE
Verksamheten bedrivs i huvudsak av forskargrupper i ”teman” 


eller ”advanced studygroups” (ASG). Initiativen kommer från 


forskare inom universitetet och ska inkludera medlemmar från 


minst tre fakulteter. Grupperna ansöker och antas på våren för 


att arbeta under kommande läsår.


Teman befinner sig i ett tidigare skede än egentliga forsk-


ningsprojekt men får möjlighet att inom fastställda kostnadsra-


mar friköpa forskare till viss del från heminstitutionen. På så vis 


vill Pufendorfinstitutet verka som en inkubator för nya forsk-


ningssatsningar. Beslutade ASG är mer som ”mini-teman” och 


får en mindre budget.


SAMARBETEN SOM VARAR
De teman som avslutades våren 2016 arbetade med att 


utveckla varaktighet i tvärvetenskapligt samarbete. Temat 


The Credit Society som arbetade med analys av kreditsamhäl-


let byggde upp en plattform för tvärvetenskaplig forskning 


om ämnet. Gruppen deltog i Almedalsveckan i samarbete 


med Kronofogden och tillsammans inledde de en undersök-


ning av de överskuldsattas situation. Temat Degrowth, som 


undersökte alternativ till ekonomisk tillväxt som huvudsakligt 


socialt och politiskt mål, höll ett internationellt symposium och 


startade ett nytt internationellt forskarnätverk. Temat eHealth 


som satsade på att skapa en helhetssyn på ehälsotjänster lan-


serade ett nytt nätverk för fortsatt samverkan och höll öppna 


seminarier om digitaliseringen av svensk hälso- och sjukvård.


Många av de ASG som avslutades under våren visade också 


potential för utveckling till mer långvariga forskarsatsningar. 


ASG Blod genomförde en öppen seminarieserie som för varje 


tillfälle fick ökat deltagarantal vilket visar den resurs tvärve-


tenskapligt samarbete skapar. En ASG som arbetade med 


frågor om bokföringsspråk utvecklade sin frågeställning och 


antogs efter ansökan som ett tema till hösten. Även övriga 


ASG inom ämnen som hållbar markanvändning, integration av 


stordatakunskaper, intersektionell klimatanalys, nanosäkerhet 


och Bayesiansk dataanalys har fortsatt sina gränsöverskridande 


samarbeten. 


Årets gästforskare var Elaine Kempson från University of 


Bristol som arbetat med The Credit Society, Stefania Barca från 


Universidade de Coimbra med Degrowth och Katherine Clegg 


Smith från Johns Hopkins University med eHealth.


NYA FORSKNINGSSATSNINGAR
Hösten 2016 startade temat The Annual Report som utforskar 


årsrapportens mångsidiga natur. Work and Organization in 


the Digital Age undersöker hur den tekniska revolutionen för-


vandlat sättet vi arbetar på samt utmaningarna detta innebär 


nationellt och globalt. Temat Energy Justice utreder frågan om 


energirättvisa och hållbarhet. Forskare i A Plurality of Lives frå-


gar sig vad uppkomsten av flera slags liv skulle kunna innebära.


Årets nya ASG arbetar med olika ämnen som: framtiden 


för imaging i Lund, universitet som en kraft för social inno-


vation, omformulering av klimatfrågan, miljöpåverkan efter 


interna väpnade konflikter, nya sätt att åtgärda fattigdom, 


förändringarna inom akademisk kommunikation. Grupperna 


har igångsatt samarbete mellan en mängd forskare från hela 


universitetet och engagerat internationellt forskarsamarbete.


UTÅTRIKTADE AKTIVITETER
I samarbete med LMK-stiftelsen, en stiftelse som stöttar 


gränsöverskridande forskning, anordnas varje år ett Björkliden-


forum för unga forskare. De unga forskarna skrev även i år ett 


manifest som bland annat fokuserade på ett ökat behov av just 


tvärvetenskapliga nätverk. Samarbetet med LMK gav också 


möjlighet till en workshop om Zikavirusinfektionens spridning 


och möjliga åtgärder. Detta är ett led i institutets arbete att 


initiera och uppmuntra forskningssamarbeten inom och utom 


universitet i högaktuella frågor och problem.


Under Kulturnatten i Lund 2016 arrangerade som vanligt 


Pufendorfinstitutet tillsammans med Kungliga Fysiografiska 


Sällskapet och Konstnärliga fakulteten evenemang med före-


läsningar, utställningar och konserter. Ett hundratal besökare 


tog del av aktiviteterna.


FRAMGÅNGSRIK UTVÄRDERING
Sju år har gått sedan Pufendorfinstitutet startades och i år har 


en extern utvärdering genomförts av professorerna Alan Irwin, 


CBS, Köpenhamn, Kate Soper, London Metropolitan University 


och Sussex University samt Richard Taylor, University of Ore-


gon, Eugene. Utvärderarna var positiva i sin bedömning av 


institutet och såg Pufendorfinstitutet anta rollen som mentor 


i tvärvetenskaplighet för universitetet. Antalet ansökningar 


har ökat, en stor majoritet av tidigare deltagare samarbetar 


fortfarande och en stor del av genomförda teman har säkrat 


finansiering för framtida forskningsprojekt.







65LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016


4.7 Vetenskapliga publikationer
Forskare vid Lunds universitet publicerar årligen runt sex tusen vetenskapliga 
publikationer i form av artiklar, bokkapitel, monografier och editerade volymer.


Antalet publikationer fluktuerar en del från år till år men visar 


över den senaste fyraårsperioden en svagt ökande trend fram 


till 2016. Antalet publikationer för det senaste året avviker 


på grund av införandet av ett nytt system för registrering av 


forskningsinformation, LUCRIS. Arbetet med att implemen-


tera det nya systemet har inneburit att registreringen av nya 


publikationer släpat efter mer än vanligt och därför är 2016 


års siffror lägre än normalt. 


När inrapporteringen av publiceringsdata för 2016 så små-


ningom ligger mer i fas kommer den totala mängden veten-


skapliga publikationer sannolikt ligga på samma nivå som 


tidigare. Statistiken över antalet doktorsavhandlingar har inte 


samma eftersläpning som övriga publikationstyper. Noterbart 


är att antalet framlagda avhandlingar ökar för fjärde året i rad. 


I samband med övergången till det nya systemet har också 


granskningsrutinerna skärpts och nya publikationskategorier 


införts vilket påverkar redovisningen. Striktare riktlinjer för 


hur vetenskapliga publikationer ska registreras, bland annat 


kriterier för vad som ska räknas som sakkunniggranskat och 


formellt publicerat, innebär att fler publikationer faller inom 


kategorin Övriga publikationer. Detta gäller framför allt publi-


kationer som tidigare klassades som artiklar, bokkapitel och 


konferensartiklar.


De systemtekniska förändringarna och ett ökat fokus på 


kvalitetssäkring innebär att uppgifterna över publicering i 


denna årsredovisning inte är jämförbara med motsvarande 


uppgifter i tidigare årsredovisningar. Hela tidsserien som redo-


visas här har därför uppdaterats med korrigerade uppgifter.


CITERINGSGRAD
För att få en uppfattning om forskningens genomslag i veten-


skapssamfundet brukar man mäta hur ofta andra forskare refe-


rerar till de publicerade rönen. Eftersom chansen att bli citerad 


varierar stort mellan olika forskningsfält finns olika metoder 


för att kompensera för dessa skillnader. Genom att använda 


så kallad fältnormerad medelcitering kan man få ett mått på 


hur ofta forskare från Lunds universitet citeras i förhållande till 


vad som är en normal nivå inom just de forskningsområden 


som de är verksamma inom. 


Lunds universitets fältnormerade citeringsgrad för publika-


tioner från 2012–2015 är 1,11 (en viss förbättring jämfört med 


förra årsredovisningen då värdet var 1,09). Värdet innebär att 


universitets citeringsgrad ligger 11 procent över världsgenom-


snittet för de forskningsområden som publiceringen sker inom. 


KOSTNAD PER PUBLIKATION
Måttet visar den totala kostnaden för forskning fördelat på 


antalet sakkunniggranskade artiklar och översiktsartiklar. Efter-


som siffrorna för 2016 ännu är preliminära, redovisas endast 


uppgifter till och med 2015. 


Figur 4.6 Kostnad per vetenskaplig publikation (tkr)*


2012 2013 2014 2015


Kostnad per vetenskaplig 
publikation (prestation)


949 1 012 1 025 985


Måttet beräknas på sakkunniggranskade publikationer, dvs. artiklar i 
referentbedömda tidskrifter och vetenskapliga översiktsartiklar. 


På grund av att årets siffror ännu är osäkra, redovisas endast uppgifter till 
och med 2015.


*)  Tidsserien är utbytt pga nytt system för registrering av 
forskningspublikationer.


Figur 4.7 Publikationer*


2013 2014 2015 2016


Artiklar i referentbedömda 
tidskrifter 4 495 4 612 5 124 4 219


Vetenskapliga översiktsartiklar 195 228 257 183


Konferensartiklar 596 638 481 346


Bokkapitel 695 666 555 402


Vetenskapliga monografier 74 88 86 71


Editerade volymer 85 83 70 42


Totalt 6 140 6 315 6 573 5 263


Övriga publikationer (övriga 
vetenskapliga artiklar, rapporter, 
översättningar, recensioner etc) 1 473 1 449 1 497 1 068


Doktorsavhandlingar 364 394 401 444


Licentiatavhandlingar 37 33 19 14


Totalt 8 014    8 191    8 490    6 789    


*)  Tidsserien är utbytt pga nytt system för registrering av 
forskningsinformation.







5. Samverkan och innovation
En dialog med det omgivande samhället har alltid varit en naturlig del av Lunds 
universitets arbete. Samarbete med företag, forskningsinstitut, myndigheter, 
kommuner och landsting har länge varit en viktig del av vårt arbete. Lunds 
universitet ser samverkan som en central interaktiv process som skapar ömsesidig 
nytta, både för lärosäten och samverkanspartners. Detta är en process som inte 
sker åtskilt ifrån våra övriga uppgifter utan är en integrerad del när vi bedriver 
forskning och utbildning. 
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5.1 Gemensamma samverkansaktiviteter 
– öppna arrangemang 
Under året har universitetet genomfört en rad gemensamma arrangemang riktad mot 
allmänheten. Syftet har varit att informera och involvera allmänheten när det gäller ny 
och aktuell forskning som bedrivs på universitetet.


Lunds universitets medverkan i Almedalen växer för varje år. 


Under årets vecka genomfördes 16 event, inklusive ett science 


slam tillsammans med Malmö högskola, en tävling där 6 fors-


kare fick berätta om sin forskning på 5 minuter. Sammantaget 


besökte cirka 1 200 personer dessa aktiviteter. I år bjöd vi också 


in till mingel där vi hade drygt 180 gäster.


På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg hade Lunds uni-


versitet en monter med ett fullmatat program under tre dagar 


som på olika sätt belyste Lunds universitets forskning. Besö-


karna kunde exempelvis lyssna på allt från hur ordförståelse 


förändrats över tid, hur övervakningssamhället vuxit fram och 


hur vi egentligen använder Google. Andra teman var utbränd-


het ur en psykiaters perspektiv, svensk poesi under 1 500 år, 


hur Harry Potter kan användas i skolundervisning och 101 


påhittade språk. Sammanlagt lyssnade över 1 000 besökare 


på de 30 presentationerna.


Botaniska trädgården har under 2016 haft två utställningar. 


Under sommaren visades en utställning om chili som bland 


annat omfattade ett 40-tal arter och som visades upp både i 


växthuset och på friland. Julutställningen med tema choklad 


visas från november till januari. Här berättas det om chokla-


dens spännande historia och det blir även provsmakningar i 


samarbete med Malmö chokladfabrik. Botaniska trädgården 


anordnade även två helgevenemang, Våryra och Höstfest, där 


många besökare passade på att köpa växter på växtmarkna-


den. 


Under året 2016 har botaniska trädgården haft ett antal 


pedagogiska aktiviteter. Nästan 1 000 skolelever har deltagit 


i de lektioner som erbjudits och ungefär 500 barn har med-


verkat i lovaktiviteter. Botaniska trädgården anordnade även 


tävlingen Vilken växt? för elever i femte klass med syfte att öka 


barns intresse för botanik. I samarbete med Skissernas muse-


um anordnades en sommarskola där barnen undervisades i 


att teckna och måla växter och blommor med olika tekniker. 


31 elever deltog. Våren 2016 instiftades föreningen Botans 


vänner. Föreningens målsättning är att aktivt stödja Botaniska 


trädgårdens verksamhet. Botans vänner har runt 300 med-


lemmar och för verksamheten är det viktigt att känna denna 


förankring i samhället. Botaniska trädgården ingår också i ett 


internationellt fröutbyte med andra botaniska trädgårdar runt 


om i världen.


Forskar grand Prix är en tävling i presentationsteknik för 


forskare som drivs av föreningen Vetenskap och Allmänhet. 


Tävlingen går ut på att på kort tid presentera sin forskning på 


ett kommunikativt sätt. Deltävlingen i Lund i oktober skickade 


en lokal vinnare till finalen i Stockholm och i konkurrens med 


sex andra lärosäten tog Lunds universitet en bronsplats. Den 


lokala finalen hade cirka 300 besökare och den nationella 350.


Historiska museet har under 2016 genomfört åtta publika 


evenemang vilket är fler än någonsin tidigare. Satsningen 


syftar till att nå en bredare publik med nya målgrupper och 


fler barn och unga. Nytt för i år är att samtliga evenemang 


innehåller aktiviteter som också vänder sig till de yngre. Som 


exempel kan nämnas Kulturnatten i Lund, som i år slog publik-


rekord med över 3 000 besökare. Även höstlovets aktiviteter 


var väl besökta liksom samarrangemanget Bygga kyrka och 


vår helgöppna historiska verkstad. Vi har bland mycket annat 


slagit mynt, byggt katedraler och tillverkat förhistoriska gravar 


men också letat efter religiösa symboler och hemliga rum i 


museets utställningssalar.


Odeums evenemangsserie har under 2016 innehållit 23 


konserter, ett prova-på tillfälle (under Kulturnatten) och fyra 


föreläsningar. Odeums ensembler har alla traditionsbundna 


återkommande konserter under vår och jul, men under våren 


provade även Akademiska Kapellet ett nytt format. Konserten 


Brandenburgare! spelades av en mindre kammarmusikensem-


ble ur Akademiska kapellet och mottogs mycket väl av både 


musiker och publik. Under våren hade vi också gästspelande 


ensembler: Duon Inicial med gitarr och klarinett samt LIMUS 


Young Academy gjorde en konsert med verk helt baserade 


på kvinnliga tonsättare. Hösten har innehållit konserter med 


bland annat Palaestra vokalensembles 3 * Requiem i Domkyr-


kan, Akademiska kapellets Den ofullbordade! Franz Schuberts 


8:de symfoni och Lunds akademiska körs samarbete med 


Lunds Vokalensemble där gästdirigent Ragnar Bohlin tog sig 


an Schnittkes underbara Konsert för Kör. Lunds universitets 


brassband kan nu bland annat stoltsera med första pris i div 


1 i Brassbands-SM.


Debatt i Lund genomförs fyra gånger om året tillsammans 


med Samhällsvetenskapliga fakulteten. Totalt runt 1 000 


intresserade besökte Debatt i Lund. Varje event kan också ses 


via webben och har cirka 1 000–2 600 tittare. Arrangemanget 


kan också ses i UR Kunskapskanalen.


Forskarturnén, som är ett samverkansprojekt med Skånes 


folkbibliotek, är nu inne på sin tredje termin och antalet före-


läsningar har ökat dramatiskt. Samarrangemanget resulterade 


i 94 föreläsningar med forskare på 30 bibliotek under vår-


terminen 2016 och 170 föreläsningar på 55 bibliotek under 


höstterminen 2016.
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5.2 Uppdragsutbildning
Lunds universitets uppdragsutbildning bidrar till att föra ut kunskap och forsknings-
resultat till externa aktörer och gynnar därmed samhällsutvecklingen, både nationellt 
och internationellt. Genom uppdragsutbildning fångar universitetet också upp 
omvärldens erfarenheter och perspektiv, vilket berikar övrig utbildning och forskning 
vid universitetet.


Uppdragsutbildning är kurser eller program från universitet 


och högskolor som mot ersättning ges till yrkesverksamma 


inom företag, myndigheter och andra organisationer. De 


kan vara skräddarsydda efter specifika behov till grupper av 


anställda, eller ges som öppna utbildningar där individer från 


olika organisationer kan delta. 


Många av de uppdragsutbildningar som Lunds universitet 


levererat genom Lund University Commissioned Education 


under 2016 har haft fokus på olika grupper av nyanlända.


I det så kallade Ingenjörsspåret bedriver Lunds universitet 


tillsammans med Region Skåne, Tillväxtverket, Länsstyrelsen 


och Arbetsförmedlingen ett pilotprojekt för att snabbare få 


ut nyanlända ingenjörer på arbetsmarknaden. 15 personer går 


kompletterande kurser ur det ordinarie kursutbudet vid LTH 


parallellt med att de läser svenska.


Vidare har Lunds universitet fått i uppdrag av Skolverket 


att ge olika kurser till ämneslärare, studiehandledare, moders-


målslärare med flera inom grund- och gymnasieskolans intro-


duktionsprogram. Målet är att förbättra förutsättningarna för 


goda kunskapsresultat för nyanlända elever och elever med 


annat modersmål än svenska. Totalt påbörjade närmare 170 


deltagare kurserna under 2016, samtliga på distans. 


Genom insatsen Regional Samordning av Skolverkets upp-


drag har Lunds universitet fått i uppdrag att skapa nätverk för 


erfarenhetsutbyte med samordnare på utvalda kommuner i 


Skåne. Målet är att stödja kommunerna att ta fram nuläges-


analyser, kompetensutvecklingsplaner och göra uppföljningar. 


Även här är det övergripande syftet att förbättra förutsättning-


arna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever. 


Behovet av flexibelt lärande med möjlighet till variation av 


både kurstakt och kursinnehåll ökar för varje år. När det gäl-


ler uppdragsutbildningarnas undervisningsform har därför ett 


stort fokus under 2016 också legat på distanskurser och nät-


baserad pedagogik. Med nätbaserade kurser är målsättningen 


att nå ut med kunskap till en större målgrupp och underlätta 


för yrkesverksamma att kompetensutveckla sig samtidigt som 


de arbetar. 


Förutom distanskurser inom Nyanländas lärande har en kurs 


på 7,5 högskolepoäng inom digital marknadsföring utarbetats 


för Atlas Copcos kommunikatörer och marknadsförare. I första 


kursomgången går 50 deltagare och ambitionen är att utbilda 


flertalet kommunikatörer och marknadsförare inom företaget 


på sikt. 


Vidare har efterfrågan återigen ökat på de uppskattade dis-


tanskurserna inom onkologi och strålbehandling. Utvecklingen 


av en ny öppen nätkurs (mooc) har också påbörjats inom Acce-


leratorteknik, där kursen kommer att ges i samarbete med ESS. 
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5.3 Innovationsverksamhet
LU Innovation, med ett tjugotal anställda, är navet för innovation och kommersialisering 
vid Lunds universitet. Genom framgångsrikt nyttiggörande av kunskap vid Lunds 
universitet bidrar vi till ökad tillväxt i Sverige. Från LU Innovation drivs och koordineras 
verksamheter, samverkansprojekt och särskilda satsningar som hjälper forskare och 
studenter att omvandla forskningsresultat till nya framgångsrika produkter, tjänster eller 
metoder på marknaden. 


Innovationsverksamheten består av myndighetsdelen LU 


Innovation och holdingbolaget LU Holding AB (tidigare LU 


Innovation System AB), som tillsammans verkar för att idéer 


utvecklas och bidrar till fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och 


att värdefulla lösningar snabbare kommer till nytta i samhället. 


INNOVATIONSRESULTAT 
En översikt över verksamhetens resultat utifrån antal idéer, 


patentansökningar och bildade bolag under åren visas i figur 


5.1. Under året har LU Innovation fått in 125 nya idéer från 


forskare och 220 nya idéer från studenter vid universitetet. 


Kommersialiseringsprojekt avser de idéer som gått vidare i 


utvecklingsprocessen. Totalt 103 idéer har funnits i verifierings-


fas och utvecklingsfas 2016. Patentansökningar är det antal 


ansökningar som lämnats in med stöd från LU Innovation, där 


PCT-ansökningar innebär en väg att få internationellt patent-


skydd. Bildade bolag avser de bolag som under året bildats ur 


de forskningsprojekt som gått igenom idéutvecklingsproces-


sen och portföljbolagsinvesteringar inkluderar de bolag som 


fått investeringar av LU Holding AB. 


GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE 
FÖR NYTTIGGÖRANDE
Goda idéer behöver näring för att utvecklas och LU Innovation 


arbetar kontinuerligt med gränsöverskridande satsningar för 


att främja idéutveckling och nyttiggörande. Genom ett aktivt 


arbete med uppsökande verksamhet kan goda och långsiktiga 


relationer med näringslivet utvecklas. 


För att kunna arbeta proaktivt och fånga upp och utveckla 


forskningsresultat som kan svara mot konkreta behov i 


hälso- och sjukvården har LU Innovation två affärsutvecklare 


som arbetar på plats i utvalda forskningsmiljöer, i strategiska 


forskningsområden (SFO) vid universitetet. Inom området 


cancer har aktiviteter som Focus on cancer Collaboration, ett 


dialogforum med avsändare LU Innovation, Lunds universitets 


Cancer Center (LUCC) och Medicon Village, med framgång 


anordnats även 2016.


Inom området diabetes finns det ett väl utvecklat samarbete 


mellan LU Innovation och Lunds universitets Diabetescentrum 


(LUDC) där vi under året fortsatt att arbeta med att stödja 


forskare i innovationsutveckling. Dessutom är LU Innovation 


en aktiv part i Diabetes fokusteam, ett regionalt nätverk som 


2016 startat arbetet med att implementera en nationell infra-


struktur för nyttiggörande av diabetesforskning.


Science for Society är namnet på ett Interreg-projekt där 


Lunds universitet, genom LU Innovation och Sten K. Johnson 


Centre for Entrepreneurship, är ett av fyra partneruniversitet. 


Mot bakgrund av att endast en liten del av dem som dok-


torerar har möjlighet att göra forskarkarriär, syftar projektet 


till att motivera doktorander och post-doktorander att börja 


tänka i banor även utanför akademin. Projektet vill inspirera till 


entreprenörskap och synliggöra möjligheter även utanför uni-


versiteten. Genom Science for Society har LU Innovation bland 


annat anordnat Pitch-event för doktorander samt utvecklat en 


PhD-kurs i att kommersialisera forskning tillsammans med Sten 


K Johnson Centre for Entrepreneurship. För att öka kunskaps-


Figur 5.1 Innovationsresultat (antal)


 2012 2013 2014 2015 2016


Idéer lärare/forskare 104 110 119  104 125


Ideér studenter ** ** 133 126 220


Kommersialiseringsprojekt 70 56 84 81 103


Patentansökningar* 22 27 16  23 18


*) Varav PCT ansökningar (Patent Cooperation Treaty) 6 7 7  7 12


Bildade bolag 16 14 15  10 20


Portföljbolagsinvesteringar 6 5 5  6 6


**) Uppgift saknas
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utbytet har LU Innovation även deltagit i aktiviteter anordnade 


vid de övriga partneruniversiteten. 


Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn lanserades ett 


nytt innovationspris under året. Lunds universitet och Spar-


banksstiftelsen Finns pris för framtidens innovationer syftar 


till att uppmuntra en innovativ kultur inom universitetet och 


premiera goda idéer med potential att bli innovationer. Täv-


lingen var öppen för anställda och studenter och totalt inkom 


77 bidrag. Vinnarna utses i början av 2017 och sammanlagt 


delas 200 000 kronor ut.


STUDENTINNOVATION 
VentureLab arbetar för att uppmuntra entreprenörskap och 


hjälpa studenter och nyexaminerade som funderar på att starta 


eget. VentureLab erbjuder inspirationsaktiviteter, kostnadsfri 


och konfidentiell idéutveckling samt möjlighet till gratis kon-


torsplats i studentinkubatorn.


VentureLab och LU Innovation har länge haft ett nära samar-


bete och under året genomfördes en organisationsförändring 


som innebar att VentureLab nu är en del av LU Innovation. 


På så sätt kan LU Innovation och VentureLab arbeta än mer 


fokuserat med entreprenörskap och innovation bland Lunds 


universitets studenter.


Under året har VentureLab flyttat in i nya lokaler på Ideon 


Agora som är bättre lämpade för att vara en kreativ miljö med 


möjlighet för studenter att mötas och utbyta idéer. Verksam-


heten har även etablerat sig på plats vid Campus Helsingborg. 


Exempel på andra viktiga aktiviteter som bedrivits av Ven-


tureLab under 2016 är: 


• VentureCafé, ett återkommande event som startat under 


året tillsammans med olika lokala organisationer. Tanken 


är att inspirera studenter och nyligen utexaminerade till 


entreprenörskap och på ett effektivt sätt kunna matcha 


ihop idéer med kompetens.


• Nordic Entrepreneurship Hub, ett Interreg-projekt där 


Lunds universitet genom VentureLab ska etablera ett 


gränsöverskridande samarbete för att bidra till att fler 


studenter startar eget företag samt säkra ett bättre 


användande av inkubatorerna. Projektet har startats upp 


under 2016.


Några framgångsrika exempel:


• Animus Home heter ett inkubatorföretag som har skapat 


en plattform och en modernt designad produkt som 


integrerar alla uppkopplade enheter i ett hem och gör 


det möjligt att enkelt styra dem via en app. Företaget har 


under året haft stora framgångar, bland annat med en 


crowd funding-kampanj. 


• Locals, som tidigare hette Luckan, är ett före detta 


inkubatorföretag som under året lanserat sin tjänst på 


marknaden och redan fått ta emot ett flertal utmärkelser 


för sin affärsidé – en lokal e-handelsplattform med 


leverans när och där det passar kunden.


Leapfrogs är namnet på ett stöd för att stimulera entreprenör-


skap bland studenter, initierat av LU Innovation, finansierat av 


Vinnova och Innovationskontor Syd (IKS). Leapfrogs har under 


fem år beviljat stöd till 189 studentprojekt, varav 35 under 


2016. Under de tre sommarmånaderna fick de möjlighet att 


arbeta heltid med sina affärsidéer.


• Ett av årets projekt är Tendo, ett robotstyrt 


rehabiliteringsverktyg som ger artificiell styrka för 


personer med nedsatt greppfunktion som exempelvis 


reumatiker, strokepatienter och äldre. Tendo har vunnit 


ett antal utmärkelser, bland annat utsågs grundaren 


Sofie Woge till Årets Tekniker 2016 inom kategorin 


Tekniklöfte.


• Ett projekt som tidigare fått stöd är Inga Ingenjör, 


som vill inspirera barn till teknik och naturvetenskap 


på ett lekfullt sätt. Projektet ledde bland annat till en 


barnbok, Inga och Leo löser allt, och under 2016 har 


projektet fortsatt med bland annat workshops för 


barn, uppfinnarföreläsningar för hela familjen samt ett 


interkulturellt och pedagogiskt utbyte med ett liknande 


projekt i Bosnien-Hercegovina.


INNOVATIONSKONTOR SYD
Återrapporteringskrav: Universiteten ska i sin årsredovisning 


redovisa hur de medel som har tilldelats har använts för 


att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Redo-


visningen ska beskriva inriktningen av innovationsverksam-


heten och målen med denna samt om, och i så fall vilken, 


expert- och specialistkompetens som har byggts upp. De 


universitet som har fått medel för att främja högskolor bör 


ange vilka högskolor de stödjer och med vilka tjänster. 


Av årsredovisningen ska också följande flödestal rappor-


teras:


• antal idéer som har kommit in för prövning eller rådgiv-


ning från forskare respektive studenter samt hur en idé 


definieras och avgränsas,


• antal idéer som går vidare till s.k. verifiering från forskare 


respektive studenter, samt hur verifiering definieras och 


avgränsas och


• antal idéer som har gått vidare till inkubatorer. 


Lunds universitet ansvarar, genom LU Innovation, för platt-


formen Innovationskontor Syd (IKS), som inkluderar Malmö 


högskola, Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Hög-


skola. Målsättningen är att professionalisera nyttiggörandet av 


forskning och att öka den positiva påverkan av universitetets 


och högskolornas kunskapstillgångar i samhället. Strategin för 


att göra detta är genom ett gränsöverskridande samarbete 


med gemensamma stöd, strukturer och kompetensutveckling. 


Innovationskontoret erbjuder stöd till studenter och forskare 


att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster, 


som tillför ett värde i samhället. 


Stödet består av processtöd och expertkompetens inom 


patent, juridik och affärsutveckling. Idéerna kan även stödjas 


genom olika finansieringsverktyg, som kan sökas av forskare 


och studenter vid lärosätena inom IKS. Sammantaget har idé-


flödet från forskare och studenter 2016 till Innovationskontor 


Syd uppgått till 420 idéer. Under perioden har 43 projekt 


hanterats i verifieringsfasen och 3 projekt har gått vidare till 


regionens inkubatorer. Ambitionen har varit att öka idéflödet 


och antalet verifieringsprojekt på alla lärosäten som ingår i IKS.
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Figur 5.2 Innovationsverksamhetens flödestal (antal)


2013 2014 2015 2016


Idéer som kommit in för prövning 
eller rådgivning1 


– från forskare 
– från studenter2
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verifiering3 
– från forskare 
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Idéer som gått vidare till inkubatorer2  **  ** 10 3


**) Uppgift saknas 


1)  Definition idé: nya idéer där idébärare vill ha råd och/eller stöd för att 
utvärdera och utveckla en idé där ett första möte har genomförts runt 
idén. Avgränsning görs utifrån de affärsidéer som idébäraren anser ha 
kommersiell eller socioekonomisk potential.


2)  Före 2015 gjordes ingen strukturerad uppföljning av dessa flödestal. 


3)  Definition verifiering: verifieringsaktivitet har inletts för att studera 
nyckelfrågor/förutsättningar, för minskad risk och ökad mognad, inom 
minst ett område för innovationsutveckling. Avgränsning görs utifrån att 
ett initialt affärskoncept är konkretiserat.


För året fick Lunds universitet 12,6 miljoner kronor för Inno-


vationskontor Syd. Användningen av tilldelade medel i figur 


5.3 visar att IKS för alla ingående lärosäten erbjuder finansie-


ringsstöd, processtöd, expertkompetens inom patent, juridik 


och affärsutveckling. Dessutom tillhandahålls strukturer som 


databaser, modeller för samarbeten, metoder och verktyg. 


Det gemensamma utvecklingsarbetet för studentstöd inom 


innovation och entreprenörskap pågår med målet att säkra 


en tydligare bild av samordningsområden. 


Figur 5.3 Fördelning av tilldelade IKS-medel (mnkr)


2013 2014 2015 2016


Personal – juridik, patent, process 1,2 2,5 2,4 2,8


Medel till övriga lärosätens 
innovationsstruktur 2,2 2,2 1,8 1,8


Medel för finansieringsstöd för projekt 3,6 4,2 4,8 5,7


Drift, struktur (databaser etc) 1,5 1,0 0,7 0,8


Samverkansaktiviteter (projekt, 
seminarier och föreläsningar) 0,5 0,7 0,4 0,7


Studentstöd, kompetensutveckling 1,6 0,2 0,7 0,8


Totalt tilldelade medel 10,6 10,8 10,8 12,6


Det finns olika finansiella verktyg för att ge projekten stöd 


under de forsknings- och kunskapsnära faserna. Under 2016 


har IKS gett finansiellt stöd till 75 projekt till ett belopp på cirka 


9,1 miljoner kronor: 


• Teststödet ges för initiala bedömningar om en idé verkar 


ha kommersiell potential. Upp till 15 000 kronor kan 


användas för till exempel nyhetsgranskning eller tidig 


marknadsanalys. Resultat för 2016: 15 projektstöd.


• Verifieringsstödet ingår i Vinnovas program Verifiering 


för tillväxt, för idéer som formas till affärskoncept. Upp 


till 300 000 kronor kan användas för aktiviteter som 


vidare stärker affärskonceptet. Resultat för 2016: 53 


projektstöd.


• Acceleratorstödet ger möjlighet för nystartade bolag 


med tydlig marknadspotential att arbeta med försäljning 


och kundkontakt, för att etablera sig på en marknad. Ett 


stöd upp till maximalt 300 000 kronor per bolag. Resultat 


för 2016: 18 projektstöd.


• Verifiering för samverkan syftar till att skapa långsiktiga 


relationer mellan akademi och externa organisationer 


som leder till socioekonomiskt eller kommersiellt 


nyttiggörande. Maximalt 150 000 kronor per 


samverkansprojekt kan finansiera lönekostnader för den 


akademiska parten och material/tester. Resultat för 2016: 


4 projektstöd.


IKS har under 2016 också haft fortsatt utbyte med andra stöd-


systemaktörer som inkubatorer, företag och organisationer, 


för att driva på förädlingen av idéer och sporra till en mer 


effektiv process. 


FÖRDJUPAD KOMMERSIELL VERIFIERING 
INOM LIVSVETENSKAP
Återrapporteringskrav: Kammarkollegiet utbetalar 2 000 tkr 


till Lunds universitet. Medlen avser bidrag för att stödja idéer 


inom området för livsvetenskap med fördjupad kommersiell 


verifiering.


I budgetpropositionen för 2016 uttrycker Utbildningsdeparte-


mentet vikten av att överbrygga gapet mellan grundforskning 


och kommersialisering av forskningsresultat inom området 


livsvetenskap. Regeringen har därför beslutat att etablera 


fördjupad kommersiell verifiering, så kallad förinkubation, vid 


innovationskontor på följande universitet; Karolinska institutet, 


Uppsala universitet, Umeå, Göteborgs och Lunds universitet. 


Lunds universitet fick 2 miljoner kronor för år 2016 som univer-


sitetet beslutade att fördela till projekt vid Innovationskontor 


Syd, genom ett utlysningsförfarande som döpts till Exploratory 


Pre-Seed. Under 2016 inkom totalt 32 ansökningar med ett 


totalt sökt belopp om cirka 12 miljoner kronor. Åtta olika pro-


jekt inom Innovationskontor Syd beviljades stöd om knappt 2 


miljoner kronor.


SWELIFE – SAMVERKAN FÖR EN INNOVATIV 
LIFE SCIENCE-SEKTOR
Swelife är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som 


verkar för förbättrad hälsa. Genom Swelife samverkar vården, 


akademin och näringslivet för att främja förnyelse och innova-


tion för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka 


tillväxten inom life science-sektorn i Sverige. 


Lunds universitet via LU Innovation är koordinator för pro-


gramkontoret. Swelife finansieras av Vinnova samt en rad 


stödjande organisationer. 


Under 2016 har Swelifes verksamhet och budget haft två 


likvärdiga fokusområden:


1)  Strategiska initiativ som hjälper hälso- och sjukvården i 


omställningen mot en mer individ-, evidens- och värdebase-


rad vård. I juni levererade 3H3R-projektet en utredning med 


konkreta lösningar för hälso- och sjukvårdens informations-


hantering och tillgängliggörandet av hälsorelaterad data. 


Projektet för sjukvårdsintegrerad biobankning som under-


lättar forskning engagerade allt fler sjukhus och biobanker.


2)  Finansiellt och kompetensmässigt stöd för att underlätta 


tillväxt inom life science-sektorn i Sverige. 17 samverkans-


projekt beviljades drygt 14 miljoner kronor i stöd från öppna 
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utlysningar, och 47 små och stora företag fick 6,5 miljoner 


kronor för att verifiera sina affärsidéer. Det finansiella stö-


det kompletterades med coachning enligt Swelifes hands 


on-modell, vilket höjer projektens kvalité och möjlighet för 


framtida finansiering.


LU HOLDING AB – UNIVERSITETETS 
HOLDINGBOLAG
Verksamhetens holdingbolag, som under året bytt namn från 


LU Innovation System AB till LU Holding AB, investerar i bolag 


som har ett unikt koncept som på ett konkurrensmässigt sätt 


löser ett tydligt kundbehov. Under 2016 har 6 bolagsinveste-


ringar gjorts och i dagsläget är LU Holding AB delägare (upp 


till maximalt 20 procent ägarandel) i 46 bolag.


Genom att vara aktiv i tidig fas kan LU Holding AB investera 


i lovande bolag i ett skede där det kan vara svårt att attrahera 


externt riskkapital. Holdingbolaget kan ge finansieringsstöd på 


upp till 500 000 kronor i form av ägarkapital. Investeringen ger 


förutom trovärdighet till bolaget, även tillgång till ett stort kon-


taktnät. Dessutom ger LU Holding AB stöd i utvecklingen bland 


annat med att bygga team och vara aktiva i styrelsearbetet.


Under året tillkom 6 nya bolag i portföljen:


• SAGA Diagnostics – utvecklar enkla blodtester inom 


cancerdiagnostik. 


• Veg of Lund – har tagit fram en vegetarisk smoothie 


som är värmestabil och som kan märkas med ett 


hälsopåstående. 


• Akuru Pharma – utvecklar en ny diagnostik och 


behandling för njurcancer.


• Gedea Biotech – utvecklar en behandlingsprodukt för 


vaginala svampinfektioner. 


• Bookboost – hjälper hotell att generera direkta bokningar 


genom verktyg som bygger på konsumentpsykologi och 


beslutsteorier.


• Sangair – behandlar sepsis med en ny och effektiv men 


skonsam metod.


Hela tre av LU Holdings portföljbolag kom under året med 


på den så kallade 33-listan, där Sveriges 33 hetaste unga 


teknikbolag utses av tidningarna Affärsvärlden och Ny teknik. 


De tre portföljbolagen på listan har alla haft mycket positiv 


utveckling under året:


• Acconeer, som utvecklar en mycket liten och 


mycket strömsnål radar att användas i bland annat 


hemelektronik, har tagit in 60 miljoner i riskkapital och 


står inför att ta fram en kommersiell produkt.


• Senzagen ersätter djurförsök vid allergitester med en 


genetisk metod i provrör. Företaget säljer redan sina 


tester till kosmetikaföretag och till läkemedelsindustrin. 


Under 2016 öppnade Senzagen även ett 


försäljningskontor i USA.


• Spiideo erbjuder ett lättanvänt system för videoanalys av 


sport som bygger på Axis-kameror och egenutvecklad 


mjukvara. Spiideo har under året levererat sina 


tjänster vid flera stora mästerskap både i Sverige och 


internationellt.


LU Holding AB har under året sålt följande bolag ur portföljen: 


Phenoliv, ISET, Picology och Applied Geomatics Sweden.


Figur 5.4 visar tillväxt för åren 2011–2015 för de bolag som 


LU Holding AB har investerat i. Vi ser en ökande trend i 


omsättning för bolagen. För 2015 visas att företagen hade 


295 anställda heltidsekvivalenter, med en omsättning på 215 


miljoner kronor, att de fått in 446 miljoner kronor i riskkapital 


och att de bidragit med 119 miljoner kronor i skatteintäkter. 


Långsiktighet är centralt då effekterna av investeringarna syns 


först på längre sikt. Under 2015 drog befintliga och tidigare 


portföljbolag in totalt 446 miljoner i riskkapital där Neurovive 


Pharmaceuticals stod för den största investeringen på 119 


miljoner i riskkapital, följt av Bioinvent International på 67 


miljoner och A1M Pharma på 50 miljoner kronor. 


Figur 5.4 LU Holding AB:s portföljbolag 2011–2015*


 2011 2012 2013 2014 2015


Omsättning (mnkr) 257 171 248 262 215


Årsarbetskrafter (HTE) 265 261 237 268 295


Riskkapital (mnkr) 296 239 341 510 446


Skatteintäkter (mnkr) 87 98 86 70 119


*)  Underlaget bygger på portföljbolagens årsredovisningar vilket medför 
en eftersläpning på ett år. Data för år 2016 redovisas i årsredovisningen 
2017. 


5.4 Donationskampanj
Lunds universitet har under året arbetat vidare med att attrahera finansiering från  
den privata sektorn inom ramen för donationskampanjen Lunds universitet  
– För en bättre värld. 


Universitetet befinner sig mitt uppe i arbetet med dona-


tionskampanjen Lunds universitet – För en bättre värld, som 


invigdes i januari 2014 och som kommer att avslutas i januari 


2018. Kampanjen är en universitetsgemensam satsning som 


inbegriper all personal och syftar till att öka finansieringsan-


delen främst gällande privata forskningsbidrag. Arbetet med 


donationskampanjen har fortskridit enligt plan och Lunds 


universitet räknar med att uppnå det finansiella målet om 3 


miljarder kronor. 


Nya metoder introduceras löpande för att underlätta dona-


tioner till universitetet. I samband med Historiska museets 


utställning om Peder Winstrup i december 2015 testades 
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möjligheten att donera via SMS. Tekniken planeras att använ-


das framgent inom ytterligare verksamheter för att uppmuntra 


till små gåvor. Exempelvis är betalningsmöjligheten tänkt att 


användas i en satsning att inbringa medel till stipendier under 


universitetets 350-årsjubileum. 


INKOMNA DONATIONER UNDER ÅRET 
Som ett led i donationskampanjen genomför universitetet en 


särskild satsning på stipendier. Initiativet har bidragit till att 


det under 2016 inkommit drygt tre miljoner kronor till olika 


former av stipendier, exempelvis till direktstipendium via Global 


Scholarship Fund samt till Lunds universitets stipendiestiftelse, 


LUSS. Stiftelsen är grundad för att skapa en långsiktig lösning 


för stipendier vars avkastning ska delas ut och grundkapitalet 


ska bestå. Stiftelsen ska dela ut stipendier för att främja utbild-


ning och forskning vid Lunds universitet. 


En rad stiftelser har under åren donerat stora belopp till 


Lunds universitet. 2016 är inget undantag. Två exempel är 


Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Crafoordska stiftelsen. 


I februari meddelade Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta att 


de donerar 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds 


universitet. Donationen omfattade även medel till ett forsk-


ningspris som delades ut för första gången under Strokedagen 


i Lund den 28 oktober, då intresserad allmänhet fick en chans 


att lyssna på forskare inom strokeområdet. 


Crafoordska stiftelsen har under året donerat mångmiljon-


belopp till olika projekt vid Lunds universitet. Ett exempel är 


Ravensbrückarkivet, en dold skatt bestående av effekter från 


och intervjuer med överlevande från koncentrationslägret 


Ravensbrück. Universitetet är angeläget om att sprida kunskap 


om dessa historiskt viktiga vittnesmål till allmänheten och till 


kommande generationer. Ravensbrückarkivet har under året 


erhållit en miljon kronor från Crafoordska stiftelsen. Dona-


tionen innebär ett tillskott till det stöd som stiftelsen sedan 


tidigare skänkt till Ravensbrückarkivet. Pengarna ska användas 


till produktion av en informationsfilm tänkt att sprida kunskap 


om arkivet nationellt och internationellt. 


Inom ramen för ett samarbete med begravningsbyråer runt 


om i landet har flera insamlingar genomförts till förmån för 


universitetets verksamheter, i huvudsak det medicinska områ-


det. 


NÄTVERK FÖR ENGAGEMANG 
Under året har universitetet arrangerat flera evenemang i 


syfte att uppmärksamma donatorer och attrahera nya externa 


medel. Som exempel kan nämnas två vetenskapliga salonger 


för medlemmar i 350-klubben, vilken består av alumner och 


vänner till Lunds universitet som donerat till Lunds universitets 


stipendiestiftelse. På en träff i april visades MAX IV, världens 


kanske främsta synkrotronljusanläggning. Anläggningens hjär-


ta är ett supermikroskop som avslöjar detaljer om naturens 


allra minsta byggstenar. I samband med höstens samman-


komst i november fick 350-klubbens medlemmar se hur den 


senaste 3D-tekniken hjälper forskarna vid institutionen för 


arkeologi och antikens historia att dokumentera och analysera 


kulturhistorien. 


5.5 Alumnverksamhet
Alumnernas erfarenheter och kunskaper är viktiga och bidrar till den fortsatta 
utvecklingen av universitetet. Alumnverksamheten bidrar till att förbättra universitetets 
anseende såväl i det omgivande samhället som bland presumtiva studenter och forskare. 
Alumnverksamhet bedrivs både centralt och på fakulteterna.


Det centrala alumnnätverket har under 2016 utökats med 


1 650 personer och är nu uppe i cirka 32 000 registrerade 


alumner. Arbetet med att öka medvetenheten om Alumn- 


nätverket bland studenter har fortsatt under 2016. Bland annat 


har det tagits fram marknadsföringsmaterial och arrangerats 


möte med kårer, samtidigt som nyhetsflöden och alumnakti-


viteter kontinuerligt delas på sociala medier. 


För att beskriva tänkbara karriärvägar för studenter spelar 


alumnerna en viktig roll som förebilder och goda exempel. 


Universitetet erbjuder studenter en central karriärservice som 


ordnar seminarier för att främja studenternas möjligheter i 


arbetslivet samt att via alumnnätverket knyta viktiga kontakter 


för framtiden. Ett exempel på detta är Lunch with a Pro där 


alumner träffar studenter på väg att etablera sig på arbets-


marknaden.


Under 2016 har universitetet fortsatt att erbjuda evene-


mang riktade till både nationella och internationella alumner. 


Internationellt har det till exempel anordnats nätverksträffar i 


Jakarta, Bryssel, London, Washington, San Fransisco och Los 


Angeles. Nationellt har det genomförts elva fakultetsöver-


skridande aktiviteter. Tanken bakom aktiviteterna är att de 


ska innehålla utbildning, forskning och samverkan på många 


olika plan. Populära händelser under året har exempelvis varit 


besöken på MAX IV, den årliga Luciafrukosten och en föreläs-


ning om Inclusive Talent Management. Med evenemangen 


skapas ett intresse för övrig verksamhet vid universitetet och i 


förlängningen får vi alumner som är intresserade av att ge av 


sin tid och sin kunskap till dagens studenter. 
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5.6 Integrationssatsningar för 
nyanlända akademiker
Universitet och högskolor kan spela en avgörande roll i hur väl integrationen och 
etableringen av nyanlända akademiker i det svenska samhället kommer att fungera. 
Därför har Lunds universitet under året tagit ett större ansvar i det viktiga arbetet med 
integrationsfrågor. 


I den rådande situationen med många människor på flykt är 


det viktigt att samhället agerar för att hjälpa dessa människor 


och tillvarata deras kompetens. Vid Lunds universitet har ett 


flertal initiativ tagits som på olika vis syftar till att underlätta 


integrationen och etableringen av de nyanlända. 


Ett sådant initiativ är ett universitetsgemensamt projekt för 


arbetet med nyanlända akademiker som utbildningsnämnden ini-


tierade under 2016. Därmed utökades det regionala samarbetet 


med andra myndigheter inom Region Skånes Kompetenssamver-


kan Skåne. I samarbetet ingår Arbetsförmedlingen, Kommunför-


bundet Skåne, Länsstyrelsen, Lärosäten Syd och Region Skåne.


I samverkansprojekt med externa parter, såväl offentliga som 


inom näringslivet, har olika typer av utbildningsinsatser byggts 


upp under 2016. Ett exempel är den kompletteringsutbildning 


som ges till ingenjörer, och som går under namnet Ingen-


jörsspåret, vilken genomförs inom ramen för Region Skånes 


projekt: Nyanlända – snabb väg in på arbetsmarknaden.


Även andra initiativ och utbildningsinsatser görs, både rik-


tade till nyanlända men också de personer som i sitt arbete på 


olika sätt möter nyanlända. Bland annat finns utbildningar för 


skolpersonal, för ekonomer, i svenska som andraspråk samt 


praktikplatser och mentorsprogram. 


I slutet av 2016 har de statligt finansierade kompletterande 


utbildningarna för personer med avslutad utländsk utbildning 


påbörjats. Universitetet planerar att ge sådana utbildningar för 


ekonomer, ingenjörer, läkare, psykologer och systemvetare. För 


ekonomer och systemvetare har Lunds universitet nationellt 


samordningsansvar.


5.7 Internationella institutet för 
industriell miljöekonomi
Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet, IIIEE, 
inrättades av riksdagen 1994 med uppgift att bedriva forskning och utbildning inom 
miljöområdet, särskilt inom området industriell miljöekonomi. Institutet leds av en 
extern styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av professor Lena Neij. Under år 2016 
hade institutet sammanlagt 41 anställda.


Figur 5.5 Anställda IIIEE (antal) 


2014 totalt


Andel 
kvinnor / män 


(%) 2015 totalt


Andel 
kvinnor / män 


(%) 2016 totalt


Andel  
kvinnor / män  


(%)


Lärare


Professor 4 50 / 50 4 50 / 50 4 50 / 50 


Lektor 6 17 / 83 8 12 / 88 8 13 / 87


Adjunkt 4 50 / 50 4 50 / 50 4 50 / 50 


Meriterings-anställning 2 50 / 50 1 100 / 0 3 67 / 33 


Gästlärare 1 100 / 0 1 100 / 0 0 -


Annan undervisande och forskande personal


Forskare 2 0 / 100 2 0 / 100 2 0 / 100


Doktorand 8 50 / 50 10 50 / 50 11 55 / 45 


Övriga 1 100 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 


Teknisk och administrativ personal


Administrativ personal 11 100 / 0 8 100 / 0 8 100 / 0 


Bibliotekspersonal 2 100 / 0 1 100 / 0 1 100 / 0 


Totalt 41 59 / 41 39 54 / 46 41 51 / 49
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Återrapporteringskrav: Institutets redovisning skall ingå i 


den årsredovisning som Lunds universitet lämnar. Institutets 


verksamhet ska därvid redovisas särskilt.


Sedan utbildningsverksamheten startade 1995 har institutet 


utbildat studenter från ett 90-tal länder, detta inom ramen 


för de tvååriga masterprogrammen, Environmental Manage-


ment and Policy (EMP) och Environmental Sciences, Policy and 


Management (MESPOM). 


Figur 5.6 Masterexamina IIIEE (antal)* 


 2014 2015 2016


Environmental Management 
and Policy (EMP)


22 11 42


– kvinnor / män % 55 / 45 64 / 36 55 / 45


Environmental Sciences, Policy 
and Management (MESPOM) 


0 63 26


– kvinnor / män % - 62 / 38 73 / 27


Summa masterexamina 22 74 68


*)  Tidsserien har förändrats från föregående årsredovisning pga ny 
periodisering utifrån när examen utfärdades istället för när utbildningen 
slutfördes.


För åren 2014–2016 har följande antal helårsstudenter och 


helårsprestationer rapporterats in: 


Figur 5.7 Helårsstudenter och helårsprestationer IIIEE


 2014 2015 2016


Helårsstudenter 70 76 83 


– kvinnor/män (%) 53 / 47  57 / 43 58 / 42


Helårsprestationer 68 73 80


– kvinnor/män (%) 52 / 48 57 / 43 59 / 41


IIIEE ger även ett antal fristående kurser i samverkan med 


Naturvetenskapliga fakulteten och LTH, samt en fristående 


kurs för inkommande utbytesstudenter. 


Institutet lanserade år 2015 en öppen nätkurs (mooc) i Gre-


ening the economy, Lessons from Scandinavia och Greening 


the economy, Sustainable cities, som var en av de tre första 


moocarna som startats vid universitetet. Kursen fungerar 


både som ett rekryterings verktyg för IIIEE:s mastersprogram 


och att utveckla kompetens inom online-utbildning och som 


ett marknadsföringsverktyg. Sedan starten 2015 har mer än 


30 000 personer från 175 olika länder anmält sig till kursen och 


under 2016 besöktes kursen av 24 000 personer som aktiva 


deltagare. 


Vid miljöinstitutet bedrivs forskning med fokus på Advan-


cing strategies for sustainable solutions. Forskningen är tvärve-


tenskaplig och internationell och involverar forskare från flera 


länder. År 2016 pågick 39 forskningsprojekt vid IIIEE som samt-


liga var externfinansierade. Under 2016 har institutet drivit 


ett antal nya större forskningsprojekt däribland REES, (Mistra), 


Lighting Metropolis (finansierat av EU Interreg), Sharing and 


the City (Formas). 


Professor Oksana Mont vid IIIEE, tilldelades ett Consolidator 


Grant för projektet Urban Sharing (Riksbankens Jubileums-


fond). Anslaget delas ut till de Sverigebaserade forskare som 


rankats högst av the European Research Council, och inte 


beviljats anslag från European Research Concil. 


Under 2016 har IIIEE utlyst fyra nya anställningar som pro-


fessor inom områdena


• policy analysis – for the transition to low-carbon and 


resource efficient economies


• sustainable Urban Governance – for a transition to low-


carbon and resource efficient economies


• sustainable business management and practice – for 


a transition to low-carbon and resource efficient 


economies


• sustainable consumption governance – for a transition to 


low-carbon and resource efficient economies


Under året har IIIEE varit värd för gästforskare Professor James 


Evans, Manchester University School of Environment, Educa-


tion and Development i Storbritannien och gästforskare Dr. 


Fouad Khan, Luc Hoffmann Institute i Schweiz. Under detta 


år avslutade gästforskare Professor Peter Hennicke, Wuppertal 


Institute i Tyskland och professor Eva Heiskanen, University of 


Helsinki i Finland, sina anställningar vid IIIEE. 







6. Kompetensförsörjning
Lunds universitets anställda är vår viktigaste tillgång. Universitetet behöver 
därför såväl attrahera och rekrytera nya medarbetare som tillse kompetens-
utveckling av nuvarande chefer och anställda. Förmåga att rekrytera, behålla 
och utveckla rätt kompetenser är viktig för framtidens kunskapsutvecklare, 
problemlösare och ledare. 
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6.1 Personalstruktur
Universitetet är en stor och dynamisk organisation. Sammanställningen av 
personalstrukturen ger en bild av organisationen.


I oktober 2016 hade universitetet totalt 7 442 anställda indi-


vider. Dessa motsvarade 6 647 heltidsekvivalenter (HTE), vilket 


är en minskning med 130 HTE jämfört med år 2015. Fram till 


år 2014 ökade antalet anställda vid universitetet. Denna trend 


bröts förra året och minskningen fortsatte under 2016.


Under året är det i första hand doktoranderna som har 


minskat i antal (72 HTE) men det gäller även forskare (31 HTE) 


och projektassistenter (28 HTE). Bland lärarna är det grup-


pen adjunkter som står för den största minskningen (15 HTE). 


Trots den allmänna personalminskningen finns det grupper 


vid universitetet som har ökat under året. Det gäller främst 


forskningsingenjörer (13 HTE) och lektorer (8 HTE). 


Av samtliga anställda har 62 procent en tillsvidareanställ-


ning, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 


föregående år. Den höga andelen visstidsanställningar, 38 pro-


cent, beror på att flera befattningskategorier till sin natur är 


tidsbegränsade. Detta leder också till en stabil relativt sett hög 


personalomsättning för dessa grupper, se exempelvis gruppen 


annan undervisande och forskande personal i tabellerna.


Av de anställda är 49 procent kvinnor och 51 procent män, 


det vill säga minimal förändring från föregående år. Könsför-


delningen bland tillsvidareanställd personal är jämnt fördelat, 


nämligen 50 procent kvinnor och 50 procent män. För tidsbe-


gränsat anställda är könsfördelningen 47 procent kvinnor och 


53 procent män. Fördelningen mellan könen, både vad gäller 


tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, är i praktiken 


oförändrad jämfört år 2015. 


Figur 6.1 Antal anställda (HTE)1


2014
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


2015
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


2016
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


Förändring 
2016–2015 %


Lärare


Professor 700 23% 77% 675 24% 76% 677 26% 74% 2 0%


Lektor 849 41% 59% 859 41% 59% 867 41% 59% 8 1%


Adjunkt 247 50% 50% 254 50% 50% 239 53% 47% -15 -6%


Meriteringsanställning 318 41% 59% 283 43% 57% 288 42% 58% 5 2%


Gästlärare2 1 0% 100% 0 0% 0% 0% 0 0%


Annan undervisande och forskande personal


Forskare 585 42% 58% 610 40% 60% 579 39% 61% -31 -5%


Forskningsingenjör 180 42% 58% 188 47% 53% 201 44% 56% 13 7%


Projektassistent 116 43% 57% 94 51% 49% 66 51% 49% -28 -30%


Doktorand 1 537 45% 55% 1 468 45% 55% 1 397 45% 55% -72 -5%


Övriga 40 55% 45% 38 61% 39% 38 54% 46% 0 0%


Teknisk och administrativ personal


Administrativ personal 1 452 70% 30% 1 428 70% 30% 1 420 70% 30% -9 -1%


Bibliotekspersonal 162 62% 38% 160 64% 36% 158 64% 36% -2 -1%


Teknisk personal 722 51% 49% 717 50% 50% 716 50% 50% -1 0%


Totalt 6 908 48% 52% 6 777 48% 52% 6 647 49% 51% -130 -2%


1) Avser oktober månad respektive år


2)  Anställningsformen gästlärare (med undantag av gästprofessorer) upphörde att tillämpas på nya anställningar efter 1 januari 2011  
efter förändring av högskoleförordningen (1993:100). Gästprofessor redovisas under kategorin Professor.







78 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016


6.2 HR-strategiskt arbete
Året har präglats av olika utmaningar där bland annat förberedelsearbetet till ny 
strategisk plan tydligt tar upp HR-frågor. 


Framtagandet av en ny strategisk plan som ska gälla för univer-


sitetets alla verksamheter under åren 2017–2026 har präglats 


av ett mycket brett förankringsarbete där såväl anställda som 


andra intressenter bjudits in för att delta. Efter en remissom-


gång ute i verksamheten har universitetsstyrelsen beslutat om 


en ny strategisk plan för 2017–2026. Planen lyfter upp många 


HR-strategiska frågor som ställer höga krav på våra ledare och 


chefer. Det är därför viktigt att de ges förutsättningar, stöd 


och rätt kompetens för att kunna leda och fördela arbetet 


liksom att attrahera och behålla rätt kompetens. Ett medve-


tet, konsekvent och långsiktigt arbete med hållbara åtgärder 


för exempelvis ökad jämställdhet, en bättre arbetsmiljö och 


en mer etisk medvetenhet är viktiga förutsättningar för hög 


kvalitet och tillgänglighet i hela vår verksamhet.


INTERNATIONALISERING I FOKUS
Det görs insatser inom Lunds universitet för att öka interna-


tionell rekrytering och för att bidra till att de forskare som 


rekryteras och eventuellt medföljande ska trivas. Universitetet 


arbetar med samordning av stöd liksom att utveckla kontak-


terna med externa aktörer, bland annat genom medverkan i 


Interreg-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and 


Society, Euraxess – Europakommissionens nätverk för ökad 


forskarmobilitet med syfte att koordinera stödet till inter-


nationell personal. Detta sker i nära samarbete med Lunds 


kommun och International Citizen Hub in Lund. International 


Citizen Hub erbjuder information om det svenska samhället 


och ger stöd till eventuell medföljande samt anordnar sociala 


aktiviteter.


Figur 6.2 Personalomsättning1 (individer)


Anställda  
oktober 2015


Avgångar 
oktober 20162


Nyanställda 
oktober 20162


Anställda 
oktober 2016 Netto


Omsättning 
(%)


Professor 817 64 64 817 0 8%


Lektor 972 63 64 973 1 6%


Adjunkt 332 47 18 303 -29 6%


Meriteringsanställning 291 56 62 297 6 19%


Annan undervisande och forskande personal3 1 094 270 247 1 071 -23 23%


Teknisk och administrativ personal 2 527 292 273 2 508 -19 11%


Totalt 6 033 792 728 5 969 -64 12%


1) Omsättning = lägsta tal av avgångar och nyanställda dividerat med genomsnittet av antalet anställda i oktober 2015 och oktober 2016


2) Nyanställda och avgångar november 2015 – oktober 2016


3) Exkl doktorandanställningar


Figur 6.3 Professorer per fakultet (HTE) Figur 6.4 Andel kvinnliga professorer (%)
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Lunds universitet erbjuder även sina internationella anställda 


att delta i Svenska för universitetsanställda, SFU. Språk- och 


litteraturcentrum, Nordiska språk ansvarar för innehåll och 


uppläggning av utbildningen. Utbildningen erbjuds på olika 


nivåer. 


STATENS SERVICECENTER 
Regeringen har antagit en förordning där 107 myndigheters 


löneadministration ska utföras av Statens servicecenter (SSC). 


SSC är en myndighet under Finansdepartementet som erbju-


der statliga myndigheter tjänster inom löneadministration, 


ekonomiadministration och e-handel. 


I slutet av mars tecknade Lunds universitet en avsiktsförkla-


ring att SSC ska leverera lönetjänster till Lunds universitet med 


planerad start i april 2018. Under 2016 har ett projekt inletts 


med bland annat genomförandet av en så kallad gapanalys 


för att definiera vilka tjänster som kommer att kunna leve-


reras från SSC. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att 


den verksamhetsövergång som kommer att ske tillförsäkrar 


att anställda vid Lunds universitet, som byter arbetsgivare, inte 


behöver byta stationeringsort.


SATSNING PÅ OMSTÄLLNING
En partsgemensam grupp bildades under senare delen av 2015 


med representanter från både arbetsgivaren och de fackliga 


organisationerna för hantering av lokala och gemensamma 


omställningsmedel. Medlen ska användas inom olika omställ-


ningsaktiviteter. Gruppens arbete är inriktat mot att förenkla 


och förbättra omställningsarbete inom Lunds universitet. 


Exempel på aktiviteter är planering och genomförande av 


karriärvägledningsprogram för postdoktorer och doktorander, 


finansiellt stöd till olika verksamheter, konsultativ rådgivning 


till HR-experter och chefer i omställningsarbete och kompe-


tensförstärkande insatser för HR-personal i omställningsfrågor.


Under 2016 har gruppen beslutat om omställningsmedel 


på cirka 4,7 miljoner under tre år. Av dessa går den största 


delen till åtgärder gällande arbetsbrist men också till kom-


petensutveckling, rehabilitering, rehabiliteringsomställning, 


individärenden och outplacement.


REKRYTERINGSPROCESSEN
Behovet av en tydlig och universitetsgemensam rekryte-


ringsprocess som säkerställer att universitetet följer lag och 


avtal, liksom behovet av att effektivisera administrationen av 


rekryteringsarbetet som exempelvis innefattar företrädesrätts-


hantering, upprättande av kravprofiler och annonstexter samt 


yttranden och beslut har föranlett uppstarten av projektet 


Rekryteringsprocessen inom Lunds universitet. Projektet är 


finansierat av omställningsmedel och förväntas även pågå 


under 2017. Bakgrunden till översynen är de diskussioner som 


förts med nätverket för HR-funktioner vid Lunds universitet. 


Även internrevisionens granskning av frågan under våren 2016 


har föranlett att rekryteringsprocessen har prioriterats.


Projektet kommer att ta fram stödmaterial för att underlätta 


rekryteringsarbetet i verksamheten och ge rekryterande chefer 


och HR-funktioner bättre förutsättningar att genomföra en 


lyckad, transparant och rättssäker rekryteringsprocess. Ett av 


leveransmålen för projektet är ett webbaserat processverktyg 


som innehåller olika steg i rekryteringsprocessen. 


AVVECKLING AV LU OPEN
Lunds universitet har under 2016 genomfört cirka 50 arbets-


bristförhandlingar. En omfattande arbetsbristsituation föran-


leddes av universitetets beslut att avveckla avdelningen LU 


Open vid sektionen Forskning, samverkan och innovation. 


Beslutet har sin bakgrund i en utredning som genomfördes 


under 2015 och innebär att avdelningen ska upphöra som 


organisatorisk enhet senast den 31 december 2016 men att 


delar av projektverksamheten ska tas över av fakulteterna. 


Sammanlagt berördes 14 tillsvidareanställda och ett antal viss-


tidsanställda av nedläggningen. Flera anställda kunde dock 


erbjudas annan placering inom universitetet eller avslutade sin 


anställning på egen begäran eller genom pensionsavgång. I 


oktober 2016 kunde arbetsgivaren konstatera att individuella 


lösningar hade hittats för alla berörda anställda.


PRAKTIKPLATSER INOM STATEN
Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att under 


2016–2018 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbets-


sökande och personer med funktionsnedsättning som medför 


nedsatt arbetsförmåga. 


Universitetet har kartlagt möjligheterna inom myndigheten 


att ta emot praktikanter. Responsen har varit väldigt god. Cirka 


50 avdelningar eller motsvarande inom Lunds universitet såg 


möjligheten att ta emot praktikanter varav 33 kunde bereda 


plats till 1–2 personer redan i år och 15 har anmält intresse 


för att ta emot praktikanter senare. Ett samarbete med arbets-


förmedlingen startades under året för att matcha praktikanter 


med universitetets behov. Ett mindre antal personer har redan 


påbörjat sin praktik vid universitetet. 
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6.3 Jämställdhet 
En av de prioriterade frågorna för Lunds universitet är jämställdhet och lika villkor. 
Lunds universitet strävar efter jämn könsfördelning bland professorer och arbetar 
kontinuerligt med jämställdhetsfrågor.


JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
Återrapporteringskrav: Universitetet ska ta fram en plan 


för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställd-


hetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att 


nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla 


utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser 


att vidta samt genomföras under 2017–2019. Vidare ska 


planen beskriva på vilka sätt jämställdhet ska integreras och 


bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i 


lärosätets styrprocesser. Planen ska vara upprättad senast 


den 15 maj 2017. 


Universitetsstyrelsen har satt som mål att Lunds universitet 


ska vara jämställt 2020. Styrelsen beslutade att utvecklingen 


av arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 


2017–2019 ska omfatta fyra huvudområden:


• rekryteringsprocessen av anställda


• breddad rekrytering 


• breddat deltagande för och av studenter 


• mångfald.


I beslutad resursfördelning för 2017 ska 1 miljon kronor reser-


veras årligen under de kommande tre åren för uppdraget om 


jämställdhetsintegrering. Universitetsstyrelsen beslutade även 


att en översyn av rekryteringsprocessen särskilt ska belysas för 


att förbättra jämställdheten vid rekrytering av administrativ 


personal. Beslutet grundar sig på att dessa processer redan 


tidigare var prioriterade och resurssatta i organisationen, samt 


att dessa är grundläggande besluts- och styrprocesser som 


kan påverka sammansättningen av anställda och antagning 


av studenter. 


Ordföranden för universitetets ledningsgrupp för jämställd-


het och likabehandling har under året utsetts av rektor till sam-


ordnare för regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering 


inom Lunds universitet. Under hösten har rektor, tillsammans 


med samordnaren inlett samtal med lärarförslagsnämndernas 


ordförande på fakulteterna. Syftet är att inventera nämndernas 


arbete för att nå målet om ett jämställt universitet 2020 och 


att belysa goda exempel som kan spridas mellan nämnderna. 


Universitetets uppdrag med att upprätta en plan för hur 


lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering 


pågår, detta i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de 


jämställdhetspolitiska målen. 


JÄMSTÄLLDHET BLAND 
NYREKRYTERADE PROFESSORER
Universitetsstyrelsens beslut om att universitetet ska vara jäm-


ställt 2020 har konkretiserats till rekryteringsmålet att nyrek-


ryterade professorer år 2020 ska bestå av minst 40 procent 


kvinnor. Arbetet ska rapporteras till styrelsen årligen.


Rektor beslutade i september om en ny rutin i vid rekrytering 


av professorer. Den nya rutinen innebär att fakultetsstyrelser 


ska granska inkomna ansökningar för att säkerställa att det 


finns behöriga sökanden av båda könen innan ansökningarna 


skickas till sakkunniga för bedömning. Om det saknas behö-


riga sökanden av endera kön, ska fakultetsstyrelsen skriftligen 


informera rektor. Efter samråd med berörd fakultetsstyrelse 


beslutar rektor om rekryteringen bör avbrytas eller fortsätta. 


Denna rutin förväntas leda till att verksamheten arbetar aktivt 


med de förberedande stegen i rekryteringsprocessen.


Universitetet avsatte 4 miljoner kronor under 2016 för 


att främja jämnare könsfördelning bland professorer. Rektor 
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beslutade efter förslag från Ledningsgruppen för jämställdhet 


och likabehandling att fördela 1,75 miljoner kronor till fyra 


fakulteter. Medlen fördelades till LTH, 400 000 kronor, för 


insatser riktade till chefer, juniora lärare och studentambassa-


dörer. Ekonomihögskolan fick 400 000 kronor för att utveckla 


mentorsprogrammet Junior Faculty. Samhällsvetenskapliga 


fakulteten tilldelades 452 000 kronor för sin insats Metod som 


syftar att nå jämställdhet inom Lunds universitet. Medicinska 


fakulteten fick 500 000 kronor för mentorsprogrammet för 


seniora forskare. En ny inbjudan till fakulteterna att söka medel 


öppnades i oktober. 


Andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer (exklusive 


adjungerade professorer) var under 2016 totalt 44 procent 


det vill säga oförändrat från föregående år. Andelen kvinnor 


varierar mellan olika typer av nyanställning som professor och 


år. Av de utlysta professorstjänsterna under 2016 rekryteras 


13 procent kvinnor (2015: 27 procent). I gruppen befordrade 


professorer är andelen kvinnor 58 procent vilket är en väsentlig 


ökning från 2015 som motsvarade 35 procent. I gruppen kalla-


de professorer uppgår andelen kvinnor till 100 procent (2015: 


60 procent). Bland gästprofessorerna är andelen kvinnor som 


anställts 54 procent vilket är en minskning från föregående år 


på 78 procent. Under 2016 har totalt 48 professorer anställts, 


exklusive adjungerade professorer. Måluppfyllelse: Totalt för 


åren 2012–2016 är andelen kvinnor av samtliga nyrekryterade 


professorer 37 procent. 


UNIVERSITETSGEMENSAM LEDNINGSGRUPP FÖR 
JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING
Vid Lunds universitet finns Ledningsgruppen för jämställdhet 


och likabehandling som är ett rådgivande organ till rektor 


och rektors ledningsråd. Gruppen driver arbetet att motverka 


diskriminering och främja jämställdhet för universitetets med-


arbetare och studenter. Ledningsgruppen lämnar förslag till 


rektor i frågor som rör diskriminering, jämställdhet och lika-


behandling. Parallellt arbetar fakulteterna med jämställdhet 


och likabehandling utifrån sina specifika villkor och behov. 


Organisationen kring dessa frågor ser olika ut beroende på 


varje verksamhets förutsättningar. 


Ledningsgruppen arbetar med omvärldsbevakning inom 


området och samarbetar med andra lärosäten för att hitta bra 


exempel på framgångsrika metoder att arbeta med jämställd-


het, lika villkor och mot diskriminering. 


I början av oktober genomförde Ledningsgruppen för jäm-


ställdhet och likabehandling den nationella konferensen om 


lika villkor med temat makt med fokus på diskrimineringsgrun-


derna. Konferensen var välbesökt och gav goda idéer för det 


fortsatta arbetet mot diskriminering. 


STIMULANSMEDEL FÖR ATT FRÄMJA 
JÄMSTÄLLDHET
De stimulansmedel som avsattes under 2015 för att stimulera 


jämställdhet, fördelades ut till verksamheten under första och 


andra kvartalet 2016. 


Universitetet avsatte 2015 medel för medfinansiering av 


gästprofessor i Hedda Anderssons namn (2 miljoner kronor) 


i syfte att lyfta fram underrepresenterat kön inom akademin. 


Rektor beslutade efter förslag från ledningsgruppen för jäm-


ställdhet och likabehandling att fördela medel till två gäst-


professorer på Ekonomihögskolan, om totalt 585 000 kronor. 


Uppföljning och redovisning av medlens användning sker 


2017. Resterande medel sammanfördes med de medel som 


avsatts för 2016 (4 miljoner kronor). En ny inbjudan att söka 


medel öppnades under oktober.


Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling reser-


verade 300 000 kronor av tilldelade medel 2016 för att främja 


lika villkor inom Lunds universitet. Medlen fördelades efter ett 


ansökningsförfarande. Totalt fördelades 100 000 kronor till två 


insatsområden, varav 50 000 kronor gick till Datateknik till alla 


och 50 000 kronor till seminarieserien i normkritisk pedagogik. 


Ledningsgruppen reserverade ytterligare 300 000 kronor och 


öppnade upp en ny möjlighet att söka medel under november. 
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6.4 En hälsosam arbetsplats 
Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar hela 
verksamheten. En viktig uppgift är att skapa en miljö som upplevs som utvecklande och 
stimulerande. 


Lunds universitet värnar om en god arbetsmiljö för anställda 


och studenter. En god arbetsmiljö är en grundförutsättning 


för att anställda och studenter ska utvecklas i sina roller och 


trivas på sitt arbete eller i sin studiemiljö. I enlighet med Lunds 


universitets strategiska plan ska universitetet arbeta för att 


stärka alla anställdas förutsättningar att bidra till universitetets 


vision och mål och genom god arbetsmiljö ska universitetet 


stärka sin attraktionskraft.


Universitetet har under året utvecklat ett webbaserat 


verktyg i rehabiliteringsprocessen och erbjudit utbildningar 


främst för chefer, HR-stöd och skyddsombud kring frågor 


om förebyggande arbete. Universitetet har även utvecklat ett 


nytt sätt att lyfta upp frågor kring organisatorisk och social 


arbetsmiljö genom ett spelverktyg med olika påstående kring 


arbetsplatsfaktorer, hälsofaktorer och organisatoriska faktorer. 


Utbildningar för att belysa den nya föreskriften om organisato-


risk och social arbetsmiljö har genomförts under året. 


FÖREBYGGANDE HÄLSOARBETE
Lunds universitet ser det som väsentligt att möjliggöra en 


hälso sammare livsstil genom friskvårdssatsningar för att han-


tera arbetets utmaningar och krav som ibland innebär perioder 


av hög stressbelastning med begränsad tid för återhämtning. 


Därför erbjuder universitetet sedan länge friskvårdsersättning. 


Under året har cirka 2 400 anställda utnyttjat denna möjlighet 


vilket är en liten ökning från förra året. 


Universitetet erbjuder även en friskvårdstimme i veckan 


under arbetstid som uppmuntran till ett ökat hälsomedvetande 


och möjligheten till att regelbundet delta i hälsofrämjande 


aktiviteter. Universitetets förhoppning är att detta ska leda 


till en trivsam arbetsplats med social gemenskap och ökad 


frisknärvaro. 


HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER 
UPPSTÅR INTE AV EN TILLFÄLLIGHET
Från hösten 2014 till och med 2015 genomfördes projekt 


Arbetsmiljöorganisation. I slutrapporten beskrevs utvecklings-


behov och förslag inom fyra områden:


• Struktur för uppgiftsfördelning (delegationer inom 


arbetsmiljöområdet) som syftar till att bättre knyta ihop 


de tre organisatoriska nivåerna och tydliggöra roller och 


ansvar.


• Struktur för samverkan mellan arbetsgivare och 


anställda vid undersökning, planering och uppföljning 


av arbetsmiljöarbetet, med förslag att forma nytt lokalt 


arbetsmiljöavtal som tydliggör samverkansorganens 


uppgifter och beredande roll gentemot beslutande 


funktion (linjechefer och styrelser).


• Struktur för beredning av planering och uppföljning 


av mål och aktivitetsplaner inom det systematiska 


arbetsmiljöarbetet, samt samordning med andra 


planeringsprocesser som budget och riskvärdering.


• Organisation för att samordna de gemensamma 


och lokala stödfunktionerna inom systematiskt 


arbetsmiljöarbete och utarbetande av en grundplatta 


med stödverktyg i form av mallar, checklistor, utbildning, 


information etc.


Ett nytt projekt, Hälsosamma arbetsplatser uppstår inte av en 


tillfällighet, startades under 2016 för att arbeta med nämnda 


utvecklingsbehov. Chefer ska genom stöd ges bättre förut-


sättningar att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar. Anställda 


och studenter ska ges bättre förutsättningar att bli delaktiga i 


arbetsmiljöarbetet. Syftet med projektet är att implementera 
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de strukturella faktorer som utgör förutsättningar för ett sys-


tematiskt arbete med anställdas och studerandes arbetsmiljö. 


Detta ska ske genom att tydliggöra roller och ansvar samt 


skapa struktur och stöd för undersökning, riskbedömning, 


åtgärder och kontroll av arbetsmiljön. Projektet ska bidra till 


att de organisatoriska förutsättningarna för ledning, styrning 


och uppföljning av arbetsmiljöarbetet utvecklas. Projektet 


förväntas pågå fram till 2018.


SJUKFRÅNVARO
Återrapporteringskrav: Uppgift ska lämnas om de anställdas 


frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den 


totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas 


sammanlagda ordinarie arbetstid.


Den totala sjukfrånvaron vid Lunds universitet har haft en 


stigande trend sedan 2012. Den uppgick under 2016 till 2,7 


procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden, vilket mot-


svarar en ökning med 0,3 procentenheter jämfört år 2015. 


Sjukfrånvaron ökar främst för åldersgruppen 30–49 år med 0,7 


procentenheter medan sjukfrånvaron minskar för åldersgrup-


pen under 29 år med 0,4 procentenheter. Kvinnors sjukfrån-


varo ökar med 0,4 procentenheter och mäns sjukfrånvaro med 


0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Även andelen 


långtidssjuka har ökat jämfört med år 2015.


Figur 6.5 Sjukfrånvaro


2012 2013 2014 2015 2016


Totalt Lunds universitet 1,8% 2,1% 2,2% 2,4% 2,7%


Kvinnor 2,7% 3,0% 3,2% 3,6% 4,0%


Män 1,0% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4%


Anställda – 29 år 1,0% 0,9% 1,3% 1,8% 1,4%


Anställda 30 – 49 år 1,8% 2,1% 2,2% 2,3% 3,0%


Anställda 50 år – 2,2% 2,6% 2,6% 2,8% 2,8%


Andel av sjukfrånvaron 
som utgörs av 
långtidssjuka (60 dagar 
eller mer) 59,7% 63,3% 65,0% 62,1% 65,5%


6.5 Kompetensutveckling med 
chef- och ledarskap i fokus 
Motiverade studenter och engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna 
för att uppnå hög kvalitet i verksamheten. En förutsättning är även en välfungerande 
stödverksamhet. 


Lunds universitet har en ny strategi för kompetensutveckling, 


vilken under året har börjat implementerats. Kompetenspor-


talen – ett Learning Management System (LMS) – är plattform 


för en stor del av arbetet. Det finns ett ökat behov av webb-


stöd och e-utbildningar, och arbetet med att ta fram denna 


form av stöd har intensifierats under året. Att se över proces-


sen för kompetensutveckling blir allt viktigare för att möta de 


behov som finns i verksamheten och i omvärlden. En stor del 


av kompetensutvecklingen är decentraliserad till fakulteterna.


CHEF- OCH LEDARUTVECKLING
Enligt Lunds universitets strategiska plan ska alla ledare och 


chefer inom universitetets utvecklas genom utbildning och 


stöd. För chefer och ledare finns etablerade ledarprogram 


med syfte att stötta målgruppen utifrån erfarenheter och 


behov. Till dessa kopplas chefskurser inom områden som 


arbetsmiljö, ekonomi, arbetsrätt och juridik. Lunds universi-


tet behöver ledare som har förmågan att göra nödvändiga 


prioriteringar och avsätta tillräckliga resurser för prioriterade 


områden, oavsett hur ledningsfunktionerna utformas. För att 


stärka universitetets ledningsgrupper har en pilot med led-


ningsgruppsutveckling genomförts för rektors ledningsråd och 


några av fakultetsledningarna. Ledningsgruppsutvecklingen 


kommer att fortsätta under nästa år.


KARRIÄRVÄGAR FÖR POSTDOKTORER
Sedan starten 2009 har cirka 200 yngre forskare och lärare 


vid Lunds universitet deltagit i Lunds universitets kompetens-


utvecklingsprogram för forskare och lärare (luPOD). Ett nytt 


program har utvecklats och under 2016 startade luPOD 2.0, 


ett fakultetsövergripande program, som ges på engelska. 


Programmet syftar till att stödja deltagarna i deras personliga 


och professionella utveckling, för att därigenom både bidra till 


organisationens utveckling och sina egna karriärer. 


Postdoc Career Success at Lund University är ett nätbaserat 


karriärprogram för yngre forskare på engelska, ett program 


som ger grundläggande kunskaper och verktyg som kan till-


lämpas direkt i det dagliga arbetet. Från maj 2015 till oktober 


2016 har 200 deltagare anmält sig till programmet. 


Under 2016 beställdes ett liknande nätbaserat karriärpro-


gram, Career Control for researchers, för doktorander. En pilot 


för 100 deltagare från samtliga fakulteter planeras inför våren 


2017. 







7. Ekonomisk analys 
och finansiella rapporter
I detta kapitel återfinns ekonomiska analyser och finansiella rapporter samt re-
dovisning av takbelopp och överproduktion. Även uppgifter om donationsmedel 
samt stiftelser med anknuten förvaltning redovisas här.
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Figur 7.2 Verksamhetsutfall totalt (mnkr)


2016 2015 Förändring % 2014


Verksamhetens intäkter


Anslag 4 400 3 946 454 11,5% 4 204


Avgifter 732 754 -22 -2,9% 724


Bidrag 2 964 2 776 188 6,8% 2 549


Finansiella 17 25 -8 -32,0% 24


Summa 8 113 7 501 612 8,2% 7 501


Verksamhetens kostnader


Personal 4 945 4 850 95 2,0% 4 746


Lokaler 1 004 1 008 -4 -0,4% 974


Övrigt 2 015 1 917 98 5,1% 1 788


Finansiella 29 17 11 64,7% 9


Summa 7 993 7 792 201 2,6% 7 517


Verksamhetsutfall 121 -291 412 -16


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 3 12 -9  0


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 124 -279 403 -16


7.1 Ekonomisk utveckling 
Lunds universitet har haft en fortsatt god ekonomisk utveckling under 2016 och 
verksamhetsnivån mätt i kostnader uppgick till 7 993 mnkr. Det är en ökning med 
201 mnkr sedan föregående år och med 1 067 mnkr sedan 2012. Under femårsperioden 
har bidragsinkomsterna ökat med 623 mnkr och ökningen 2016 var 250 mnkr.


Resultatet för 2016 är ett överskott på 124 mnkr fördelat på 


ett underskott inom utbildningen på 9 mnkr och ett över-


skott inom forskningen på 133 mnkr. Inför 2016 planerades 


satsningar av myndighetskapitalet inom både utbildning och 


forskning men det ekonomiska utfallet blev bättre än förväntat 


för samtliga fakulteter utom den Juridiska. Inom utbildningen 


har planerna följts men inom forskningen förklaras förbätt-


ringen dels av högre bidragsintäkter än budget samt den 


interna avsättningen på 55 mnkr till ESS. Förändringen från 


2015 förklaras till stor del av utbetalningen av kapitaltillskott 


till ESS 2015.


Figur 7.1 visar att en ekonomisk balans har rått under perio-


den 2012 till 2014, däremot visade åren dessförinnan över-


skott som byggde upp ett myndighetskapital. Vid utgången 


av 2016 uppgår myndighetskapitalet till 1 457 mnkr fördelat 


på 358 mnkr inom utbildning och 1 099 mnkr inom forskning. 


Stora delar av myndighetskapitalet inom forskningen finns hos 


institutioner och forskargrupper vid de fakulteter som har stor 


andel extern finansiering. Universitetsstyrelsen har beslutat att 


det samlade måltalet för myndighetskapitalet vid utgången av 


2018 ska vara 15 procent (måltalet beräknas genom att myn-


dighetskapitalet sätts i relation till verksamhetens kostnader). 


Utfallet av måltalet för 2016 är 18 procent.


De senaste årens ökning av bidragsinkomster har skett snab-


bare än verksamhetsnivån har ökat, och vissa inkomster är 


avsedda att användas under flera år. Till exempel har MAX IV 


erhållit medel som ska användas för kommande års drift och 


avskrivningar. Sammanlagt uppgår de oförbrukade bidragen 


till 3 626 mnkr varav 488 mnkr beräknas vara uppbundna för 


framtida avskrivningar.


Figur 7.1 Ekonomisk utveckling (mnkr)
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7.2 Intäkter
Verksamhetens intäkter 2016 uppgår till 8 113 mnkr exklusive 


uppbörd och transfereringar vilket är 612 mnkr mer än jämfört 


med 2015. Anledningen till den den stora ökningen av intäkts-


nivån är att anslagsintäkterna minskades 2015 med 412 mnkr 


i samband med att den av regeringen beslutade utbetalningen 


till ESS redovisades, en engångseffekt 2015. Bidragsintäkterna 


fortsätter att öka medan avgiftsintäkterna minskar. De finan-


siella intäkterna minskar med 8 mnkr, minskningen beror på 


den negativa räntan på kontot i Riksgälden.


Intäkter av anslag uppgår till 4 400 mnkr fördelat på 2 010 


mnkr inom utbildning och 2 390 inom forskning. Inom utbild-


ningen minskar anslaget huvudsakligen på grund av den tillfäl-


liga kvalitetsförstärkning som vissa utbildningsområden erhållit 


2015 har upphört 2016. Inom forskningen ökar anslaget på 


grund av den ovan nämnda utbetalningen till ESS.


Intäkter av avgifter uppgår till 732 mnkr och har minskat 


med 22 mnkr (2,9 procent) sedan föregående år. Förändringen 


består av flera delposter och en post som visar en tydlig minsk-


ning är rådgivning och annan liknande service. Studieavgifter 


från tredjelandsstudenter uppgår till 87 mnkr, en ökning med 


14 mnkr sedan föregående år.


Intäkter av bidrag uppgår till 2 964 mnkr, en ökning med 


188 mnkr (6,8 procent) sedan föregående år. Störst ökning 


redovisar MAX IV (173 mnkr) och den Medicinska fakulteten 


(20 mnkr). Flera fakulteter har minskade bidrags intäkter, exem-


pelvis HT-fakulteterna, -6 mnkr. De största bidragsgivarna är 


Vetenskapsrådet (1 020 mnkr), EU (226 mnkr) och Knut och 


Alice Wallenbergs stiftelse (222 mnkr). 


I figur 7.3 framgår de senaste fem årens intäktsökning 


(exklusive finansiella intäkter) som totalt uppgår till 1 212 


mnkr. Bidragsökningen uppgår till 733 mnkr, avgiftsökningen 


till 132 mnkr och anslagsökningen till 347 mnkr. Det innebär 


att bidragsintäkterna utgör en allt större del av universitetets 


verksamhet.


Figur 7.3 Intäkter (mnkr)
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7.3 Kostnader
Verksamhetens kostnader 2016 uppgår till 7 993 mnkr exklu-


sive uppbörd och transfereringar vilket betyder en ökning med 


201 mnkr (2,6 procent) sedan 2015. Den största posten är 


personalkostnaderna som uppgår till 4 945 mnkr och visar 


en ökning med 95 mnkr (2 procent). Störst förändring visar 


posten övrigt som har ökat med 98 mnkr (5,1 procent) till 


2 015 mnkr. 


Personalkostnadernas ökning har planat ut det senaste året 


vilket kan ha sin förklaring i ett minskat antal medarbetare 


omräknat till heltidsekvivalenter. Jämfört med föregående år 


har antalet minskat med 89 inom främst personalkategorierna 


innehavare av doktorandtjänst, professorer och annan under-


visande och forskande personal. Den största minskningen av 


kategorin doktorand har skett inom den Naturvetenskapliga 


fakulteten följt av den Medicinska fakulteten och HT-fakul-


teterna.


Lokalkostnaderna som uppgår till 1 004 mnkr har minskat 


med 4 mnkr sedan föregående år. Minskningen förklaras bland 


annat av att hyran för MAX IV:s lokaler bygger på en rörlig 


ränta som under året varit lägre än beräknat. 


Posten övrigt består av driftkostnader (1 568 mnkr) och 


avskrivningar (447 mnkr) och visar en ökning med 98 mnkr 


(5,1 procent) sedan 2015. Större poster inom driftkostnaderna 


är köpta tjänster enligt ALF-avtal, övriga köpta varor och tjäns-


ter samt biljetter och resor. Avskrivningarna som uppgår till 


447 mnkr har ökat med 66 mnkr (17 procent) och MAX IV 


svarar för 62 mnkr av ökningen.


De finansiella kostnaderna uppgår till 29 mnkr, en ökning 


med 11 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade räntekost-


nader på räntekontot hos Riksgälden, 8 mnkr . 


Figur 7.4 Kostnader (mnkr)
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7.4 Utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inklusive upp-


dragsutbildning) visar ett underskott på 9 mnkr att jämföra 


med förra årets överskott på 41 mnkr. 2016 anslogs inte längre 


tillfälliga kvalitetsmedel (52 mnkr år 2015), vilket medför att 


anslagsintäkterna minskar 2016. De kvalitetsmedel som erhölls 


2015 har till stor del förbrukats under 2016. Även om en 


fakultet i sin helhet visar ett bättre utfall än planerat kan det 


på institutionsnivån finnas enheter som inte har en ekonomi 


i balans.


Årets utbildningsverksamhet mätt i antal helårsstudenter 


och helårsprestationer uppgår till ett belopp motsvarande 


2 016 mnkr vilket är 94 mnkr mer än årets takbelopp. Eftersom 


universitetet under tidigare år har utnyttjat möjligheten att 


spara överproduktion för ett framtida behov när prestatio-


nerna inte når upp till takbeloppet, kan endast 5 mnkr av årets 


överproduktion sparas. 


Intäkterna inom utbildningen uppgår till 2 396 mnkr, en 


minskning (1,9 procent) jämfört med föregående år då de 


uppgick till 2 442 mnkr. Anslagsmedel är den största intäkts-


posten och motsvarar 84 procent av intäkterna. Av de totala 


avgiftsintäkterna på 335 mnkr utgör 87 mnkr avgifter från 


tredjelandstudenter, en ökning med 14 mnkr sedan föregå-


ende år.


Kostnaderna inom utbildningen uppgår till 2 406 mnkr, en 


ökning med 2 mnkr jämfört med föregående år. Personalkost-


naderna ökar med 31 mnkr vilket i reala termer innebär en 


liten minskning. Kostnaderna för övrigt har minskat jämfört 


med föregående år.


Uppdragsverksamheten som består av uppdragsutbildning 


och beställd utbildning redovisar intäkter på 79 mnkr, vilket 


är 16 mnkr lägre än föregående år. 


Det finansiella nettot inom utbildningen är obetydligt bättre 


än 2015.


Figur 7.5 Verksamhetsutfall för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)


2016 2015 förändring % 2014


Verksamhetens intäkter


Anslag 2 010 2 020 -10 -0,5% 1 978


Avgifter 335 375 -40 -10,7% 408


Bidrag 50 46 4 8,7% 35


Finansiella 1 1 0 0,0% 9


Summa 2 396 2 442 -46 -1,88% 2 430


Verksamhetens kostnader


Personal 1 528 1 497 31 2,1% 1 499


Lokaler 423 416 7 1,7% 429


Övrigt 455 488 -33 -6,8% 506


Finansiella 0 3 -3 -100,0% 2


Summa 2 406 2 404 2 0,08% 2 436


Verksamhetsutfall -10 38 -48  -6


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 1 3 -2  0


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar -9 41 -50  -6
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7.5 Forskning
Forskning och utbildning på forskarnivå (inklusive uppdrags-


forskning) visar ett överskott på 133 mnkr att jämföra med 


förra årets underskott på 320 mnkr. Underskottet förra året 


berodde på utbetalning av ovillkorat kapitaltillskott till ESS 


enligt regeringsbeslut.


I universitetets ekonomiska planering är åtagandet till ESS 


utlagt med 55 mnkr per år under perioden 2013 till 2022. 


Under 2014 utbetalades 82 mnkr och under 2015 ett åter-


stående belopp på 512 mnkr (beloppet inkluderar plo-upp-


räkning). Finansieringsåtagandet är därmed slutreglerat. Den 


årliga avsättningen i universitetets interna finansiering kom-


mer framöver att redovisas som ett överskott i universitetets 


resultaträkning och av överskottet 133 mnkr 2016 beror 55  


mnkr på denna interna avsättning.


Universitetet har haft en stark tillväxt inom forskningen 


under senare år, och samtidigt som verksamhetsnivån har ökat 


har också reserver för framtida strategiska satsningar byggts 


upp i form av myndighetskapital och oförbrukade bidrag. Även 


under 2016 har det från vissa fakulteter kommit signaler om 


att tillväxten håller på att plana ut genom att bidragsinkoms-


terna på dessa fakulteter visar en nedåtgående trend. De 


flesta fakulteter visar ökade bidragsinkomster för året och de 


största ökningarna visar Medicinska fakulteten (89 mnkr) och 


Naturvetenskapliga fakulteteten (60 mnkr). 


Intäkterna inom forskningen uppgår till 5 717 mnkr vilket 


är en stor ökning jämfört med föregående år och förklaras i 


huvudsak av den tillfälliga minskningen av anslaget för ESS-


utbetalningen 2015. Bidragsintäkterna, som är den största 


intäktsposten, uppgår till 2 915 mnkr och har ökat med 


185 mnkr (6,8 procent), och bidragsinkomsterna (årets nya 


bidragsmedel) uppgår till 3 043 mnkr att jämföra med 2 793 


mnkr 2015. Medicinska fakulteten tillsammans med LTH är 


de fakulteter som redovisar de största bidragsintäkterna och 


tillsammans svarar de för cirka 59 procent av universitetets 


totala bidragsintäkter.


Avgifterna uppgår till 397 mnkr och har ökat sedan före-


gående år. 


Kostnaderna inom forskningen uppgår till 5 586 mnkr vilket 


är en ökning med 198 mnkr (3,7 procent). Personalkostna-


derna som uppgår till 3 417 mnkr har ökat med 64 mnkr (1,9 


procent), och minskningen av doktorandtjänster har fortsatt 


även under 2016. 


Lokalkostnaderna har minskat främst på grund av lägre 


hyra än budgeterat för MAX IV. Posten övrigt som består av 


drift- och avskrivningskostnader har ökat med 131 mnkr (9,2 


procent) vilket främst förklaras av att avskrivningskostnaderna 


har ökat för MAX IV där anläggningen färdigställs efterhand.


Figur 7.6 Verksamhetsutfall för forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)


2016 2015 förändring % 2014


Verksamhetens intäkter


Anslag 2 390 1 926 463 24,0% 2 226


Avgifter 397 379 18 4,7% 316


Bidrag 2 915 2 730 185 6,8% 2 514


Finansiella 16 24 -8 -33,3% 15


Summa 5 717 5 059 658 13,01% 5 071


Verksamhetens kostnader


Personal 3 417 3 353 64 1,9% 3 247


Lokaler 581 592 -11 -1,9% 545


Övrigt 1 560 1 429 131 9,2% 1 282


Finansiella 28 14 14 100,0% 7


Summa 5 586 5 388 198 3,67% 5 081


Verksamhetsutfall 131 -329 460  -10


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 2 9 -7  0


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 133 -320 453  -10
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7.6 Finansnetto, likviditet och upplåning
Lunds universitet visar ett negativt finansiellt resultat med 12 


mnkr för 2016 och en behållning i kassa och bank på 3 185 


mnkr vid utgången av året, en ökning med 155 mnkr sedan 


2015.


Under 2016 har räntan på räntekontot hos Riksgälden varit 


fortsatt negativ. Universitetet, som enligt förordning ska pla-


cera överskottslikviditet på räntekonto i Riksgälden, har därige-


nom fått en kostnad för placerade medel. På motsvarande sätt 


har en ränteintäkt erhållits för den upplåning som universitetet 


enligt förordning ska göra hos Riksgälden för anslagsfinansie-


rade investeringar. Räntenettot på kontot har minskat kraftigt 


de senaste åren och är för 2016 negativt. Minskningen sedan 


2012 är 67 mnkr. Universitetets in- och utlåningsräntor hos 


Riksgälden är lika stora.


De finansiella intäkterna uppgår till 17 mnkr mot 25 mnkr 


2015 och består främst av orealiserade värdeökningar av aktier 


(7 mnkr) och övriga ränteintäkter (4 mnkr). Förändringen gent-


emot 2015 vad avser dessa poster är marginella.


De finansiella kostnaderna uppgår till 29 mnkr (17 mnkr 


2015) och består till största delen av räntekostnader avseende 


kontot hos Riksgälden (15 mnkr) och förluster vid avyttring av 


kortfristiga placeringar (8 mnkr). 


Universitetet har fattat beslut om riktlinjer för placering av 


överlikviditet som gör det möjligt att inom ramen för regel-


verket placera likviditeten hos Riksgälden till bundna räntor 


med bindningstid upp till ett år. Ränteläget för kortfristiga 


placeringar har under 2016 varit sådant att det enligt den 


gjorda bedömningen inte har varit aktuellt att binda räntan.


Vid utgången av 2016 uppgick likvida medel till 3 185 mnkr 


varav 3 072 mnkr på räntekonto hos Riksgälden och 113 mnkr 


på övriga konton. De likvida medlen har under de senaste fem 


åren minskat med 1 101 mnkr beroende på stora infrastruktur-


satsningar i bland annat MAX IV och även på det ovillkorade 


kapitaltillskott som under 2015 utbetalats till ESS. Under året 


har universitetet investerat för totalt 536 mnkr varav MAX IV 


svarar för 262 mnkr.


Upplåningen hos Riksgälden har under året minskat med 


9 mnkr och uppgår vid utgången av 2016 till 555 mnkr. De 


senaste fem åren har låneskulden minskat med 9 mnkr. 
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Figur 7.7 Finansiella intäkter och kostnader (mnkr) Figur 7.8 Likvida medel och upplåning (mnkr)
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7.7 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag
Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat uppgår 


till 1 457 (1 331) mnkr varav 1 395 mnkr avser den ackumulera-


de kapitalförändringen (balanserad kapitalförändring och årets 


kapitalförändring). Resterande del av myndighetskapitalet är 


statskapital, donationskapital och resultatandelar i dotter- och 


intresseföretag. Myndighetskapitalet har, inklusive de senare 


posterna, ökat med 125 mnkr under året och sedan 2012 


minskat med 244 mnkr.


Under 2015 minskade myndighetskapitalet kraftigt genom 


en utbetalning av ovillkorat kapitaltillskott till ESS på samman-


lagt 512 mnkr. 


Samtliga fakulteter utom Juridiska fakulteten och USV ökar 


sina myndighetskapital under 2016. Störst myndighetskapital 


har Medicinska fakulteten med 409 mnkr följt av LTH med 337 


mnkr. Störst andel myndighetskapital i förhållande till de egna 


kostnaderna har Naturvetenskapliga fakulteten och Ekonomi-


högskolan, 26 respektive 25 procent. För universitetet totalt är 


andelen 18 procent. Målsättningen är att myndighetskapitalet 


ska vara högst 15 procent vid utgången av 2018.


De oförbrukade bidragen fortsätter att öka och uppgår till 


3 626 mnkr vilket är en ökning med 90 mnkr eller cirka 2,6 


procent sedan 2015. Sedan 2012 har de oförbrukade bidragen 


ökat med 698 mnkr. De flesta fakulteter visar en ökning, störst 


ökning visar MAX IV med 72 mnkr och Medicinska fakulteten 


med 52 mnkr. Störst minskning visar LTH med 28 mnkr. MAX 


IV:s oförbrukade bidrag ska i första hand användas till framtida 


avskrivningar och drift.


MAX IV och Medicinska fakulteten svarar tillsammans för 


2 240 mnkr eller 62 procent av de oförbrukade bidragen.


I figuren nedan visas att myndighetskapitalet åter ökar under 


2016 och att de oförbrukade bidragen fortsätter att öka.


Figur 7.9 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag (mnkr)
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7.8 Möjligheter och utmaningar
Lunds universitet har haft en stark tillväxt de senaste åren 


framför allt inom forskningen. Sedan 2012 har bidragsintäk-


terna ökat med 733 mnkr vilket är positivt, men eftersom 


basanslagen inte har förstärkts i samma takt har andelen 


externfinansiering nu nått sådan proportion att den begränsar 


universitetets möjligheter att göra egna strategiska val. Externa 


bidrag kräver ofta samfinansiering och universitetets resurser 


knyts upp till de miljöer som attraherar mest externa medel. 


Det kan också förekomma svårigheter att ta emot stora bidrag 


eftersom resurserna för samfinansiering är begränsade. 


Universitetet har varit framgångsrikt i konkurrensen om 


externa bidrag och anslagsmedel vilket skapat reserver i form 


av myndighetskapital och oförbrukade bidrag. Dessa reserver 


är en viktig resurs för strategiska satsningar, och skapar också 


stabilitetet nu när signaler börjar komma om att åren av tillväxt 


inom forskningen kan vara förbi.


Inom utbildningen råder ett fortsatt mycket högt söktryck 


och de senaste åren har fler studenter utbildats än vad som 


har blivit ersatt i förhållande till takbeloppet. Samtidigt har 


ersättningen för varje helårsstudent urholkats. Fakulteterna 


arbetar ständigt med att förändra utbildningsutbudet så att 


högsta möjliga kvalitetet uppnås med en bibehållen ekono-


misk balans.


MAX IV och ESS är forskningsanläggningar som kommer att 


ha stor betydelse inte bara för Lunds universitet utan även för 


regional utveckling, för Sverige och för hela EU. Universitetet 


bär ett stort ekonomiskt ansvar och ekonomiskt risktagande 


för MAX IV. Detta understryker behovet av långsiktiga plane-


ringsförutsättningar från regeringen.


Finansnettot som för några år sedan visade stora överskott 


har minskat och är 2016 negativt. Räntekontot hos Riksgälden 


där universitetet ska placera sin överskottslikviditet har under 


året haft en negativ ränta. Räntenettot har de senaste fem 


åren minskat med 67 mnkr, vilket är ett stort intäktsbortfall 


för universitetet.
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7.9 Donationsmedel
Kapitalet inklusive disponibel avkastning för donationsmedel 


som förvaltas enligt §12 donationsförordningen uppgår till 


157,5 mnkr (160,0 mnkr). Marknadsvärdet av tillgångarna 


uppgick per bokslutsdagen till 165,2 mnkr (165,6 mnkr). 


Avkastningen har under året uppgått till -4,5 mnkr (10,8 


mnkr). Utdelning har skett enligt donatorernas önskemål. 


Under 2016 har 12,8 mnkr (8,4 mnkr) delats ut till institutio-


ner inom Lunds universitet, varav 12,5 mnkr (7,5 mnkr) från 


kapitalet. Universitetets kostnader för förvaltning har beräk-


nats och debiterats donationerna. Den erhållna ersättningen 


för uppkomna kostnader uppgår till 232 074 kronor (217 961 


kronor). 


2016 inleddes med stor politisk osäkerhet, finansiell oro på 


tillväxtmarknaderna och fallande råvarupriser. Den amerikan-


ska centralbanken Federal Reserve hade precis levererat den 


första räntehöjningen sedan 2009, och utlovat fyra höjningar 


till under 2016. Så blev det dock inte. Tre händelser har mer 


än några andra kännetecknat året som gått: Vändningen för 


råvarupriserna och börserna på tillväxtmarknaderna i början av 


året. Det oväntade utfallet av Brexit-omröstningen den 23 juni. 


Och förstås valet av Donald Trump till amerikansk president. 


De flesta tillgångsslag slutar året på plus. Men då ska man 


komma ihåg att Riksbankens minusränta ökat avkastningen 


på obligationer, gynnat den svenska ekonomin och försvagat 


kronan, vilket höjt värdet på utländska placeringar och gynnat 


den svenska exportindustrin. SIXRX (index för alla bolag på 


svenska börsen inklusive utdelningar) ökade med 9,6 procent.


Universitetets placeringar har gett en genomsnittlig utdel-


ningsbar avkastning inklusive rearesultat på -2,8 procent (+6,6 


procent). Räntan för statsskuldväxlar har under året uppgått till 


-0,7 procent (-0,3 procent). Totalavkastningen för portföljen 


(räntefonder, aktiefonder och bankmedel) uppgick till +1,6 


procent (+2,2 procent). Utvecklingen för portföljens jämfö-


relseindex var +2,4 procent (+2,1 procent). Under året har ett 


antal omplaceringar till fossilfria fonder gjorts. Avkastningen 


för den svenska aktiefonden blev +21,5 procent, placeringen i 


den nya hållbara globala aktiefonden +17,8 procent (i svenska 


kronor) samt placeringen i den befintliga globala aktieport-


följen +1,7 procent (i svenska kronor). Utvecklingen av det 


svenska utdelande indexet SIXRX uppgick till +9,6 procent, 


Eurostoxx (i SEK) +9,4 procent samt T-bill -0,7 procent. 


Jämförelseindexet utgörs av: 15 procent SIXRX, 15 procent 


Eurostoxx50 och 70 procent T-bill. 


Universitetet har under året mottagit följande donationer 


på en miljon kronor eller mer:


Donation från Inge Jönsson för ögonsjukdomarnas bekäm-


pande. 2,6 mnkr


Erhållna nya donationer för perioden 2012–2016 framgår 


av figuren nedan


Figur 7.10 Erhållna nya donationer (tkr)


2012 2013 2014 2015 2016


9 295 17 834 21 659 5 888 3 329


Den donation som redovisas som Donationskapital uppfyl-


ler inte kraven för att bli stiftelse enligt donationsurkunden. 


Kapitalet är placerat, enligt donators önskan, som långfristig 


fordran i balansräkningen.


Figur 7.12 Förmögenhetsutveckling av donationsmedel (%)Figur 7.11 Placeringar av donationsmedel (160 mnkr)
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7.10 Resultaträkning


Belopp i tkr Not 2016 2015


Verksamhetens intäkter


Intäkter av anslag 1 4 399 760 3 945 526


Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 43, 44 731 971 753 883


Intäkter av bidrag 3 2 964 422 2 776 401


Finansiella intäkter 4 17 187 25 306


= Summa 8 113 339 7 501 115


Verksamhetens kostnader


Kostnader för personal 5 -4 944 621 -4 849 688


Kostnader för lokaler 6 -1 004 211 -1 008 228


Övriga driftkostnader 7 -1 568 241 -1 535 957


Finansiella kostnader 8 -28 539 -17 565


Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12, 13, 14 -447 016 -380 557


= Summa -7 992 628 -7 791 995


Verksamhetsutfall 120 712 -290 879


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 2 968 12 226


Transfereringar 9


Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 52 400 564 448


Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 151 326 161 751


Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 64 081 81 215


Lämnade bidrag -267 808 -807 415


= Saldo 0 0


ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 123 679 -278 654
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7.11 Balansräkning


Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31


TILLGÅNGAR


Immateriella anläggningstillgångar


Balanserade utgifter för utveckling 11 690 913


Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 15 523 15 141


Summa immateriella anläggningstillgångar 16 213 16 054


Materiella anläggningstillgångar


Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 330 154 324 548


Maskiner, inventarier, installationer m m 14 1 615 241 1 615 239


Pågående nyanläggningar 15 423 936 341 776


Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 6 800 5 100


Summa materiella anläggningstillgångar 2 376 131 2 286 664


Finansiella anläggningstillgångar


Andelar i hel- och delägda företag 17 56 354 52 395


Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 163 210 156 219


Andra långfristiga fordringar 19 2 000 2 000


Summa finansiella anläggningstillgångar 221 564 210 614


Varulager m m


Varulager och förråd 7 799 12 291


Kortfristiga fordringar


Kundfordringar 20 114 073 124 090


Fordringar hos andra myndigheter 21 142 655 143 398


Övriga kortfristiga fordringar 22 1 400 1 697


Summa kortfristiga fordringar 258 127 269 186


Periodavgränsningsposter


Förutbetalda kostnader 23 255 665 268 384


Upplupna bidragsintäkter 24 428 053 420 540


Övriga upplupna intäkter 25 25 500 26 533


Summa periodavgränsningsposter 709 219 715 456


Avräkning med statsverket


Avräkning med statsverket 26 0 0


Kassa och bank


Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 27 3 072 163 2 927 668


Kassa och bank 28 112 768 101 803


Summa kassa och bank 3 184 931 3 029 472


SUMMA TILLGÅNGAR 6 773 983 6 539 737
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7.11 Balansräkning fortsättning


Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31


KAPITAL OCH SKULDER


Myndighetskapital


Statskapital 29 23 073 22 916


Donationskapital 30 5 260 4 860


Resultatandelar i hel- och delägda företag 31 33 386 20 169


Balanserad kapitalförändring 32 1 271 109 1 562 028


Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 123 679 -278 654


Summa myndighetskapital 1 456 507 1 331 320


Avsättningar


Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 33 34 596 32 215


Övriga avsättningar 34 47 230 45 875


Summa avsättningar 81 826 78 090


Skulder m m


Lån i Riksgäldskontoret 35 554 755 564 221


Kortfristiga skulder till andra myndigheter 36 158 976 163 990


Leverantörsskulder 37 191 413 176 926


Övriga kortfristiga skulder 38 202 263 186 491


Depositioner 39 4 731 4 903


Summa skulder m m 1 112 138 1 096 532


Periodavgränsningsposter


Upplupna kostnader 40 323 607 306 423


Oförbrukade bidrag 41 3 626 497 3 536 209


Övriga förutbetalda intäkter 42 173 408 191 164


Summa periodavgränsningsposter 4 123 511 4 033 796


SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 6 773 983 6 539 737


ANSVARSFÖRBINDELSER


1. Statliga garantier för lån och krediter Inga 216 405


2. Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga







95LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016


7.12 Redovisning mot anslag


Belopp i tkr


Anslag Benämning


Ingående 
överförings-


belopp


Årets  
tilldelning 


enligt 
reglerings-


brev


Omdisp. 
anslags-


belopp Indragning


Totalt 
disponibelt 


belopp Utgifter


Utgående 
överförings-


belopp


16.2:5 Lunds univ: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1


16.2:5:1 Takbelopp (ram) 0 1 922 512 0 0 1 922 512 -1 922 512 0


 Summa 0 1 922 512 0 0 1 922 512 -1 922 512 0


16.2:6 Lunds univ: Forskning och forskarutbildning 1


16.2:6:6 Basresurs (ram) 0 2 088 022 0 0 2 088 022 -2 088 022 0


Summa 0 2 088 022 0 0 2 088 022 -2 088 022 0


16.2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor


16.2:65:4 Nationellt resurscentrum 
i fysik (ram)


0 1 375 0 0 1 375 -1 375 0


16.2:65:6 Omhändertagande av 
arkeologiska fynd (ram)


0 2 996 0 0 2 996 -2 996 0


16.2:65:62 Spetsutbildning i 
entreprenörskap (ram)


0 3 817 0 0 3 817 -3 817 0


Summa 0 8 188 0 0 8 188 -8 188 0


16.2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning


16.2:66:2 Lunds universitet (ram) 0 428 785 0 0 428 785 -428 785 0


Summa 0 428 785 0 0 428 785 -428 785 0


23.1:24 Sveriges lanbruksuniversitet


23.1:24:5 Analysverksamhet vid 
Lunds universitet (ram) 0 4 653 0 0 4 653 -4 653 0


Summa 0 4 653 0 0 4 653 -4 653 0


Summa totalt 0 4 452 160 0 0 4 452 160 -4 452 160 0


Noter till anslagsredovisningen


1)  Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 52 400 tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen.  
Dessa lämnade bidrag avser finansiering av forskarskolor med 6 003 tkr, överföring av strategiska forskningsmedel med 38 763 tkr, kårstöd 7 634 tkr.


Andra finansiella villkor


Anslag 16.2:5:1  Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder 
Det pedagogiska stödet till studenter med funktionshinder har inte överstigit 0,3 procent av grundutbildningsanslaget.


Anslag 16.2:5:1  Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter 
Helårspremien år 2016 är 159 886 kr baserat på 29 445 helårsstudenter. 
Personskadeförsäkringar hanteras numera via Universitets-och högskolerådet och de kan inte ta fram statistik per lärosäte.
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7.13 Tilläggsupplysningar och noter 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och för-


ordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.


Brytdagen för periodens löpande bokföring var den 5 


januari 2017.


Om inget annat anges redovisas beloppen i den ekonomiska 


redovisningen i tusental kronor.


För universitet och högskolor gäller undantag från vissa 


bestämmelser i förordningar enligt nedan;


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslags-


förordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslags-


poster för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton 


i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga 


utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riks-


gäldskontoret.


Universitet och högskolor medges undantag från 7 § 


anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får 


överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp 


(anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av tak-


beloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära 


regeringens medgivande.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om 


årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen 


ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet 


och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 6 


Väsentliga uppgifter.


Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet 


av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation 


ges av


• Låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad 


låneram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, 


och


• Beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit 


hos Riksgäldskontoret.


Av 2 kap. 4 a § högskoleförordningen följer att styrelsen för 


ett universitet eller en högskola får uppdra åt ordföranden 


att efter samråd med rektorn fatta beslut om delårsrapport. 


Vidare följer det av 8 kap. 1 § tredje stycket förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att del-


årsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. 


Med undantag från nämnda bestämmelse får styrelsen för ett 


universitet eller en högskola som ska lämna en delårsrapport 


uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektorn under-


teckna delårsrapporten.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) andra 


stycket om årsredovisning och budgetunderlag, om att i 


årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys 


till regeringen.


Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 


1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 


(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar En 


anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet 


får helt eller delvis finansieras med bidrag som har mottagits 


från icke-statlig givare. Detta gäller även för bidrag från stat-


liga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats 


för ändamålet.


Lunds universitet medges rätt att förvalta donationsmedel 


i aktier och andra värdepapper enligt 12 § donationsförord-


ningen (1998:140). Lärosätet får även uppdra åt någon annan 


att placera dessa medel i enlighet med 12 § andra stycket. 


Universitetet ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i 


förhållande till marknadsindex.


Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § 


andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om 


disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Upp-


går det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av 


den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räken-


skapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa hur 


överskottet ska disponeras. Har det uppkommit ett underskott 


i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balan-


serat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten 


i årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur 


underskottet ska täckas. 


Värdering av bankmedel i utländsk valuta 
Innestående behållning på EUR-konto per 2016-12-31 har 


omvärderats till balansdagskurs.


Värdering av fordringar och skulder 
Kundfordringar uppgår till 135 miljoner kronor vilket är en 


minskning med 12 miljoner kronor jämfört med föregående 


år. Kundfordringar som är äldre än sex månader har skrivits av 


som befarad kundförlust. Leverantörsskulder uppgår till 240 


miljoner kronor, en ökning med 10 miljoner kronor jämfört 


med föregående år. Fordringar respektive skulder i utländsk 


valuta har omräknats till balansdagskurs. 


Värdering av varulager 
Varulager har värderats till verkliga värdet på balansdagen.


Värdering av anläggningstillgångar 


Immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av balan- 


serade utgifter för utveckling av befintlig infrastruktur för att 


säkerställa framtida ekonomiska och kvalitativa fördelar för 


verksamheten genom användning av nyare och effektivare IT-


relaterade stödsystem. Den ekonomiska livslängden ska vara 


minst 3 år och anskaffningsvärdet minst 500 000 kronor. I 


anskaffningsvärdet ingår både externa inköp och universitetets 


egna direkta kostnader för den enskilda tillgången. Immate-


riella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda 


ekonomiska livslängden med utgångspunkt från den månad 


tillgången tas i bruk.
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Materiella anläggningstillgångar utgörs främst av inven-


tarier och utrustning med mera. Den ekonomiska livslängden 


ska vara minst tre år och anskaffningsvärdet minst 20 000 


kronor. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 


den bedömda ekonomiska livslängden med utgångspunkt från 


den månad tillgången tas i bruk


Förbättringsutgifter på annans fastighet som avser repa- 


ration och underhåll aktiveras då anskaffningsbeloppet över-


stiger 100 000 kronor och den ekonomiska livslängden beräk-


nas vara mer än tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgift 


på annans fastighet anpassas till hyreskontraktets återstående 


längd. 


Avskrivningstider tillämpas enligt följande:


Immateriella anläggningstillgångar 3, 4 eller 5 år


Förbättringsutgifter på annans 
fastighet


3–25 år, enl. hyreskontrakt  
+ ev. förlängning


Byggnadsinventarier 3, 5, 7 eller 10 år


Datorer och kringutrustning 3, 5, 7 eller 10 år


Lab / verkstadsutrustning 3, 5 eller 10 år


Kontorsmaskiner och 
kopieringsutrustning


3, 4 eller 5 år


Inredning 3, 5 eller 10 år


För konstföremål sker ingen avskrivning. Endast anskaffnings-


värde för konstföremål som förvärvats eller överlåtits från Sta-


tens konstråd från och med år 2004 tas upp i balansräkningen. 


Någon invärdering av tidigare förvärvade konstföremål har inte 


gjorts.


Periodavgränsningsposter 
Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till 


det år de avser. I allt väsentligt har periodisering skett för t ex 


leverantörsskulder, semesterlöneskuld, avgifter och bidrag. För 


utgiftsperiodiseringar har en beloppsgräns om 50 000 kronor 


tillämpats. De fakturor som ankomstregistrerats men som inte 


bokförts senast brytdagen och som avser 2016 har bokats upp 


som leverantörsskuld och kostnad.


Universitetet reserverar sedan 2004 för upplupna kostnader 


avseende lärarlöneskulder. Reserveringen har skett för sådan 


skuld vilken inte kommer att regleras inom läraravtalets tre-


årsperspektiv. Skulden bygger på ett verkligt antal timmar och 


beräknas enligt en schabloniserad medellön per befattnings-


kategori.


För externfinansierade bidrag och uppdrag tillämpas den 


gällande statliga redovisningsprincipen för intäktsredovisning 


i projekt. För pågående projekt tas intäkter upp motsvarande 


upparbetade kostnader under året. Erhållna medel från 


bidragsgivare som ännu inte använts i verksamheten redo-


visas som oförbrukade bidrag i balansräkningen. För under 


året avslutade projekt redovisas skillnaden mellan intäkter och 


kostnader som över/underskott i resultaträkningen. Projekt där 


bidrag, enligt kontrakt, ännu ej erhållits bokförs som fordran 


på bidragsgivaren för den del som är en upparbetad kostnad. 


En prövning görs också av fordrans giltighet mot kontrakt eller 


motsvarande avtal.


Redovisning av indirekta kostnader 
Universitetet tillämpar den sektorsgemensamma modellen 


för redovisning av indirekta kostnader, SUHF-modellen. Enligt 


modellen fördelas indirekta kostnader månadsvis baserat på 


nedlagda kostnader vilket medför en fullständig kostnadsre-


dovisning på lägsta verksamhetsnivå (kostnadsbärare) och för-


utsättningar för en korrekt periodisering av bidragsinkomster. 


Universitetet fördelar stödverksamhetens kostnader – de 


indirekta kostnaderna – på kostnadsbärarna i relation till 


direkta löne- och driftskostnader (fördelningsbas). 


Transfereringar
Universitetet särredovisar transfereringar då dessa inte repre-


senterar någon egentlig resursförbrukning inom universitetet. 


Transfereringar är medel som är avsedda att användas för 


finansiering av bidrag till externa samarbetspartner samt till 


stipendier med mera. Finansiering motsvarande kostnaderna 


har hämtats från anslag och bidrag. Exempel på transfere-


ringar är stipendier, medel från EU till projekt där universitetet 


är koordinator samt överföring av strategiska forskningsmedel 


till andra lärosäten. 


Avstämning av mellanhavanden med 
andra statliga myndigheter
Vid inrapportering till statsredovisningen ska varje transaktion 


till annan statlig myndighet kunna särredovisas. Erhållna bidrag 


och avgifter samt givna bidrag och köp ska redovisas och stäm-


mas av med varje statlig motpart för belopp överstigande en 


miljon kronor. För fordringar och skulder över årsskiftet gäller 


att belopp över ett hundra tusen kronor ska stämmas av. Lunds 


universitet har i sin kodsträng en unik kod för varje myndighet 


och en gemensam kod för samtliga övriga motparter för att 


kunna särskilja dessa transaktioner. Efter årets avstämning med 


andra statliga myndigheter har universitetet inga oförklarade 


differenser.


Donationsmedel 
Universitetet har medgivande från regeringen, enligt § 12 


donationsförordningen, att placera donationsmedel som inte 


skall förbrukas inom de närmaste två åren utanför Riksgälden. 


Behovet av likvida medel de närmaste två åren beräknas uppgå 


till 14 mnkr.
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NOTER
Belopp i tusentals kronor där annat ej anges.


1. Intäkter av anslag 


2016 2015


Forskning/forskarutbildning 2 043 209 1 586 948


Grundläggande utbildning 1 923 113 1 929 970


Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 428 785 424 011


Ersättningar för ekonomiska analyser 4 653 4 597


Summa intäkter av anslag 4 399 760 3 945 526


Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 52 400 tkr 
och redovisas under transfereringar i resultaträkningen. Dessa lämnade 
bidrag avser finansiering av forskarskolor med 6 003 tkr överföring av 
strategiska forskningsmedel med 38 763 tkr och kårstöd 7 634 tkr.


2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 


2016 2015


Uppdragsforskning 116 161 103 759


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 86 919 73 367


Uppdragsutbildning 74 802 81 431


Uthyrning bostäder studenter/gästforskare 67 339 65 406


Högskoleprovsavgifter 4 796 4 813


Beställd utbildning 3 781 13 142


Museum, entréavgifter 1 258 1 604


Summa intäkter av avgifter enl regleringsbrev 355 057 343 521


Rådgivning och annan liknande service 207 802 227 244


Lokaler, parkering 100 095 92 885


Konferenser och kurser 12 233 9 802


Informations- och kursmaterial 7 934 7 149


Tidskrifter o andra publikationer 1 193 3 334


Summa intäkter enligt § 4 Avgiftsförordningen 329 257 340 413


Kopior allmänna handlingar (avg förordn §15) 300 57


Summa kopior allmänna handlingar (avg 
förordn §15)


300 57


Vidarefakturering av kostnader, försäljning av 
material


35 535 61 127


Redovisningstjänster stiftelser mm 6 960 6 846


Förseningsavgifter och skadestånd 3 512 -107


Sponsring 1 237 1 163


Summa intäkter av andra ersättningar 47 244 69 028


Reavinster försäljning anläggningstillgångar 
utomstatligt


113 863


Summa reavinst förs anl tillg utomstatl 113 863


Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar


731 971 753 883


Intäkter enl § 4 (exkl lokaler) i förhållande till 
totala kostnader*


3,0% 3,3%


*) Fr o m 2009 får universitet och högskolor ta 
ut avgifter för lokaler som ursprungligen har 
hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den 
begränsning som följer av § 4 andra stycket. 
Intäkter av lokalhyror uppgick 2016 till 91 249 
tkr (85 219 tkr).


Särredovisning av avgiftsbelagd verksamhet 
– tjänsteexport


Intäkter 169 457 168 511


Kostnader -169 457 -168 511


Som tjänsteexport definieras universitetets försäljning av tjänster 
till utländska motparter. Kostnaderna beräknas vara lika stora som 
intäkterna. Fr o m 2013 används SUHF:s rekommendation vid beräkning 
av tjänsteexport. Studieavgifterna har ökat med 14,5 miljoner men 
rådgivning och liknande tjänster har minskat med 12 miljoner. Samtidigt 
har uppdragsutbildningen minskat med 9,7 miljoner.


3. Intäkter av bidrag (per finansiär)


2016 2015


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 1 568 015 1 492 899


Övriga organisationer och ideella föreningar 887 827 848 462


EU:s institutioner 236 897 187 788


Övriga länder och internationella 
organisationer


140 404 90 723


Privata företag 74 139 89 734


Kommuner och landsting 59 053 59 996


Statliga bolag 3 432 2 307


Bidrag från enskilda -5 345 4 492


Summa intäkter av bidrag 2 964 422 2 776 401


4. Finansiella intäkter 


2016 2015


Orealiserade värdeökningar aktier 7 407 7 280


Ränteintäkter m m, övrigt 3 892 4 513


Ränteintäkter lån RGK 2 777 0


Valutakursvinster 2 351 4 167


Reavinst avyttr kortfristiga placeringar 686 7 501


Ränteintäkter, donationsmedel 74 75


Ränteintäkter, räntekonto RGK 0 1 769


Summa finansiella intäkter 17 187 25 306


5. Kostnader för personal 


2016 2015


Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter 3 253 496 3 239 303


Övriga personalkostnader 1 691 125 1 610 385


Summa kostnader för personal 4 944 621 4 849 688


Andelen av lönesumman som avser arvoden till styrelse, kommittéer eller ej 
anställd personal (uppdragstagare) uppgår till 3%.


6. Kostnader för lokaler


2016 2015


Hyror exkl el och värme 898 897 882 899


Driftskostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 63 118 81 077


Renhållning, bevakning och övriga 
driftskostnader


42 197 44 252


Summa kostnader för lokaler 1 004 211 1 008 228







99LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016


Sammanställning av lokalkostnader enl. 
SUHF modell


2016 2015


Total årshyra enl hyresavtal 831 502 819 581


Total mediakostnad, el, värme, kyla, vatten etc. 70 947 89 430


Reparation av lokaler 7 523 4 513


Totala avskrivningar 39 066 41 593


Total lokalvårdskostnad 106 088 80 000


Driftskostnader för bevakning, larm, skalskydd, 
säkerhet


6 207 5 902


Övriga lokalkostnader/lokaltillbehör 12 696 22 981


Kostnader för förprojektering 0


Kostnader för egna fastigheter 0


Kostnader för student-och gästforskarbostäder 72 787 65 822


Totala externa hyresintäkter -89 657 -85 219


Summa lokalkostnader 1 057 160 1 044 602


Summa lokalkostnader exklusive 
studentbostäder


984 373 978 780


7. Övriga driftskostnader


2016 2015


ALF-avtal 428 785 424 011


Övriga tjänster 310 228 319 906


Övriga varor 271 845 261 829


Resor 101 393 103 757


Konsultuppdrag 97 157 88 017


Datatjänster 79 705 65 785


E-resurser 70 503 63 659


Utbildningstjänster 50 499 43 302


Reparationer och underhåll 41 886 43 937


Korttidsinvesteringar, livslängd 1–3 år och/eller 
500 euro


29 947 33 233


Tryckning, publikationer och pappersvaror 27 880 32 396


Forskningsuppdrag 20 765 13 863


Post och Tele 19 045 19 139


Leasingavgifter vid operationell leasing och 
maskinhyror


5 805 5 524


Kontorsmateriel 5 568 5 150


Varutransporter och fraktavgifter 5 344 5 563


Offentligrättsliga avgifter 1 601 1 818


Reaförlust avyttring anläggningstillgångar 941 5 455


Skatter 417 567


Aktivering/särsk periodisering utveckling anl 
tillg i egen regi


0 -2 068


Varulagerförändring -1 074 1 114


Summa övriga driftskostnader 1 568 241 1 535 957


8. Finansiella kostnader 


2016 2015


Räntekostnader räntekonto RGK 14 974 0


Reaförlust avyttr kortfristiga placeringar 8 482 0


Valutakursförluster 4 755 6 690


Räntekostnader, övrigt 326 281


Övriga finansiella kostnader 2 1


Räntekostnader, lån RGK 0 7 848


Räntefonder orealiserade värdeminskning 0 2 745


Summa finansiella kostnader 28 539 17 565


9. Transfereringar (per finansiär) 


Erhållna medel för finansiering av bidrag 2016 2015


Statliga myndigheter inkl affärsverk 151 326 161 751


Övriga organisationer och ideella föreningar 53 627 56 933


Fr statens budget för finansiering av bidrag 52 400 564 448


EU-institutioner 7 882 7 858


Privata företag 2 132 4 059


Statliga bolag 231 0


Övriga länder och internationella 
organisationer


208 12 208


Kommuner och landsting 0 157


Summa erhållna medel 267 808 807 415


Lämnade bidrag


Statliga myndigheter exkl affärsverk -113 994 -124 532


Enskilda personer -88 297 -92 829


Övriga länder och internationella 
organisationer


-23 370 -26 327


Privata företag och privatägda ekonomiska 
föreningar


-19 295 -21 501


Övriga organisationer och ideella föreningar -12 110 -12 603


Övriga statliga sektorn -6 161 -4 264


Landsting -3 284 -12 658


Kommuner och kommunala bolag -1 298 -519


Statliga bolag 0 -512 182


Summa lämnade bidrag -267 808 -807 415


Saldo transfereringar 0 0


Minskningen jämfört med föregående år beror framför allt på att en 
utbetalning gjordes till European Spallation Source ESS AB på 512 000 tkr 
år 2015.


10. Kapitalförändring enligt resultaträkningen 


2016 2015


Anslagsfinansierad verksamhet 91 417 -287 281


Bidragsfinansierad verksamhet 45 361 19 402


Avgiftsfinansierad verksamhet -13 098 -10 774


Redovisad kapitalförändring 123 679 -278 654


Kapitalförändring per område


Belopp i tkr


Balanserad
kapitalför-


ändring (A)


Årets 
kapitalför-
ändring (B)


Summa
 (A+B)


Utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Utbildning enligt uppdrag 
i regleringsbrev


333 424 -8 684 324 740


Uppdragsverksamhet 19 566 -792 18 774


Summa 352 990 -9 476 343 514


Forskning och utbildning på forskarnivå


Forskning och utbildning på 
forskarnivå


894 407 145 461 1 039 868


Uppdragsverksamhet 23 712 -12 306 11 406


Summa 918 119 133 155 1 051 274


Total 1 271 109 123 679 1 394 788
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Förändring av myndighetskapitalet (tkr)


Statska-
pital


Dona-
tionska-


pital


Årets 
erhållna 


dona-
tionska-


pital


Resultat-
andelar i 
hel- och 
delägda


Invär-
derat 


kapital


Föränd-
ring 


dona-
tionska-


pital


Kapi-
talför-


ändring 
Anslag


Kapi-
talför-


ändring 
Avgift


Kapi-
talför-


ändring 
Bidrag


Kapi-
talför-


ändring 
enligt 


RR Summa


Utgående balans 2015 22 916 4 860 0 20 169 2 344 24 637 1 317 196 54 052 163 799 1 609 973


Ändrade redovisningsprincip 
Rättelser


A Ingående balans 2016 22 916 4 860 0 20 169 2 344 24 637 1 317 196 54 052 163 799 1 609 973


Föregående års 
kapitalförändring, 20900 
ingående 2016


-287 281 -10 774 19 402 278 654 0


Utdelning från hel-och delägda 
företag


13 217 -3 056 -9 169


Anslagsfinansierad tillgång 157 -40


Erhållen donation 400


Avr m statskap f avskr 2015 på 
invärd tillg


-2 344 2 344


Omföring kapital, resultat 10 023 -10 023


Årets kapitalförändring UB 20900 91 417 -13 098 45 361 -123 679 0


B Summa årets förändring 157 0 400 13 217 -2 344 10 023 -198 961 -23 872 47 914 -153 466


C Utgående balans 2016 A + B 23 073 4 860 400 33 386 0 34 661 1 118 235 30 179 211 713 1 456 507


11. Balanserade utgifter för utveckling


2016 2015


IB anskaffningsvärde 22 652 25 087


Årets anskaffningar 646 354


Årets försäljning / utrangering -13 329 -2 789


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0


UB anskaffningsvärde 9 969 22 652


IB ack avskrivningar -21 739 -22 645


Årets avskrivningar -869 -1 747


Årets försäljning / utrangering 13 329 2 653


UB ack avskrivningar -9 279 -21 739


Bokfört värde 690 913


12. Rättigheter och andra immateriella 


anläggningstillgångar


2016 2015


IB anskaffningsvärde 32 826 27 890


Årets anskaffningar 4 756 7 747


Årets försäljning / utrangering 0 -2 811


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0


UB anskaffningsvärde 37 583 32 826


IB ack avskrivningar -17 685 -16 280


Årets avskrivningar -4 375 -4 216


Årets försäljning / utrangering 0 2 811


UB ack avskrivningar -22 060 -17 685


Bokfört värde 15 523 15 141


13. Förbättringsutgifter på annans fastighet 


2016 2015


IB anskaffningsvärde 652 178 669 312


Årets anskaffningar 60 201 63 452


Årets försäljning / utrangering -19 365 -80 586


UB anskaffningsvärde 693 014 652 178


IB ack avskrivningar -327 630 -351 349


Årets avskrivningar -54 502 -53 626


Årets försäljning / utrangering 19 271 77 346


UB ack avskrivningar -362 861 -327 630


Bokfört värde 330 154 324 548
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14. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 


2016 2015


IB anskaffningsvärde 3 764 878 3 110 595


Årets anskaffningar 272 036 427 311


Årets försäljning / utrangering -175 568 -328 987


Årets slutförda pågående nyanläggningar 116 686 555 959


UB anskaffningsvärde 3 978 031 3 764 878


IB ack avskrivningar -2 149 638 -2 154 200


Årets avskrivningar -387 270 -320 967


Årets försäljning / utrangering 174 118 325 529


UB ack avskrivningar -2 362 791 -2 149 638


Bokfört värde, exklusive finansiell leasing 1 615 241 1 615 239


Finansiell leasing


IB anskaffningsvärde 811 1 405


Årets anskaffningar 0 0


Årets försäljning / utrangering -510 -594


UB anskaffningsvärde 301 811


IB ack avskrivningar -811 -1 405


Årets avskrivningar 0 0


Årets försäljning / utrangering 510 594


UB ack avskrivningar -301 -811


Bokfört värde 0 0


Totalt bokfört värde för maskiner, inventarier, 
installationer m m


Maskiner, inventarier, installationer m m 1 615 241 1 615 239


Finansiell leasing, maskiner / inventarier 0 0


Summa maskiner, inventarier, installationer m.m 1 615 241 1 615 239


15. Pågående nyanläggningar


2016 2015


IB anskaffningsvärde 341 776 708 935


Årets anskaffningsvärde 198 846 188 801


Färdigställda anläggningar -116 686 -555 959


UB anskaffningsvärde, bokfört värde 423 936 341 776


16. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar


2016 2015


Förskott mikroskop Kemicentrum leverans 2017 6 800 5 100


Summa förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar


6 800 5 100


17. Andelar i hel- och delägda företag


Antal 
styck


Företag Nom värde 
innehavet 


Anskaff-
ningsvärde


Värde 
2016


Värde 
2015


100 LUIS AB   100  10 802 56 354 52 395


Summa andelar i hel- och delägda företag 56 354 52 395


18. Andra långfristiga värdepappersinnehav


2016 2015


Aktier och andelar:


IB anskaffningsvärde 60 444 43 330


Uppskrivningar till marknadsvärde 4 677 7 280


Årets anskaffningar 41 033 27 311


Årets försäljningar -38 061 -17 477


UB anskaffningsvärde aktier och andelar 68 093 60 444


Marknadsvärde aktier och andelar 68 093 60 444


Obligationer och andra värdepapper:


IB anskaffningsvärde 95 775 65 734


Nedskrivning till marknadsvärde 2 730 -2 745


Årets anskaffningar 105 151 32 786


Årets försäljningar -108 539 0


UB anskaffningsvärde obligationer och andra 
värdepapper


95 117 95 775


Marknadsvärde obligationer och andra 
värdepapper


95 117 95 775


Värdepapperens sammanlagda marknadsvärde 163 210 156 219


Värdepapper som är anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärde.


19. Andra långfristiga fordringar


2016 2015


Revers med låntagare Stiftelsen Michael 
Hansens kollegium 


2 000 2 000


2 000 2 000


20. Kundfordringar


2016 2015


Kundfordringar, utomstatliga 116 896 127 918


Reservering osäkra fordringar -2 823 -3 828


Summa kundfordringar 114 073 124 090


21. Fordringar hos andra myndigheter


2016 2015


Mervärdesskattefordran och övriga fordringar 121 620 120 778


Kundfordringar 21 034 22 620


Summa fordringar hos andra myndigheter 142 655 143 398


22. Övriga kortfristiga fordringar 


2016 2015


Reseförskott 876 834


Övriga fordringar 523 863


Summa övriga kortfristiga fordringar 1 400 1 697


23. Förutbetalda kostnader


2016 2015


Förutbet hyreskostnader, övriga 207 342 216 452


Förutbetalda köpta tjänster och varor 38 091 41 595


Förutbet hyreskostnad avs andra myndigheter 10 232 10 336


Summa förutbetalda kostnader 255 665 268 384


I posterna Förutbetalda hyreskostnader ingår långa (vanligen 10 år) 
förskottsbetalda hyror med belopp 6 015 tkr (16 087 tkr).
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24. Upplupna bidragsintäkter


2016 2015


Upplupna bidragsintäkter övriga 245 863 188 832


Upplupna bidragsintäkter utländska 101 263 93 361


Upplupna bidragsintäkter andra myndigheter 80 927 138 347


Summa upplupna bidragsintäkter 428 053 420 540


25. Övriga upplupna intäkter 


2016 2015


Upplupna intäkter uppdrag o övr förs, övriga 21 303 16 049


Upplupna intäkter uppdrag o övr förs andra 
myndigheter


4 197 10 483


Summa övriga upplupna intäkter 25 500 26 533


26. Avräkning med statsverket


2016 2016


Anslag i räntebärande flöde


Ingående balans 0 0


Redovisat mot anslag 4 452 160 4 509 974


Anslagsmedel som tillförts räntekonto -4 452 160 -4 509 974


Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0


27. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 


2016 2015


Räntekontot 3 072 163 2 927 668


I behållningen på räntekontot ingår 7 180 tkr som avser donationsmedel 
som är placerade i RGK.


Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 0 kr (0 kr).


28. Kassa och bank 


2016 2015


Bankmedel, EU-medel 112 768 101 688


Bankmedel, donationsmedel 0 115


Summa kassa och bank 112 768 101 803


29. Statskapital utan avkastningskrav


2016 2015


Överföring till Lunds universitet 
innovationssystem AB (LUIS AB) 20 000 20 000


Kulturtillgångar överförda från Statens 
konstråd 1 943 1 826


Anslagsfinansierad konst 1 130 1 090


Summa statskapital 23 073 22 916


30. Donationskapital


2016 2015


Donationsfinansierad konst Skissernas museum 
och UB 2 860 2 860


Donation från bokförläggare Michael Hansen 2 000 2 000


Årets donation sektionen Kommunikation 400 0


Summa donationskapital 5 260 4 860


Donationskapitalet från Michael Hansen är, enligt stiftelseförordnandet, 
utlånat till Stiftelsen Michael Hansens Kollegium (se not 19). Avkastningen 
(ränteintäkt) utdelas till samma stiftelse.  
Utdelningen sker samma år som avkastningen erhålls.


31. Resultatandelar i hel- och delägda företag 


2016 2015


IB resultatandelar 20 169 19 552


Överfört från föregående års resultat 12 226 -392


Justering av resultatandelar 991 9


Kapitaltillskott Kammarkollegiet 0 1 000


UB resultatandelar 33 386 20 169


32. Balanserad kapitalförändring 


2016 2015


Balanserad kapitalförändring, IB 1 562 028 1 577 346


Kapitalförändring föreg år -278 654 -15 620


Disp av resultat


– till Donationskapital 0 -90


– omföring anslagsfinansierad konst -40 0


– till Resultatandelar i hel- och delägda företag -12 226 392


Rest kapitalförändring föreg år -290 919 -15 318


 


Balanserad kapitalförändring, UB 1 271 109 1 562 028


33. Avsättningar för pensioner 


och liknande förpliktelser 


2016 2015


 Pensionförmåner som ska bekostas av 
universitetet


Ingående avsättning 32 215 32 723


+ Årets pensionskostnad 18 361 16 776


+ Särskild löneskatt 4 454 4 070


- Årets pensionsutbetalningar -20 434 -21 354


Utgående avsättning 34 596 32 215


34. Övriga avsättningar


2016 2015


Avsättning för kompetensutveckling enligt 
avtal


Ingående avsättning 45 875 45 123


Årets förändring 1 355 752


Utgående avsättning 47 230 45 875


35. Lån i Riksgäldskontoret  


2016 2015


Lån anläggningstillgångar IB 564 221 719 237


Nyupptagna lån 158 883 37 019


Amorteringar -168 348 -192 036


Lån anläggningstillgångar UB 554 755 564 221


Beviljad låneram i Riksgäldskontoret 810 000 936 000
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36. Kortfristiga skulder till andra myndigheter


2016 2015


Skuld till Skatteverket (Arbetsgivaravg) 85 748 85 196


Leverantörskulder andra myndigheter 48 753 52 851


Utg mervärdesskatt 24 467 25 935


Övriga skulder 8 8


Summa skulder till andra myndigheter 158 976 163 990


37. Leverantörsskulder


2016 2015


Leverantörsskulder utomstatliga 191 413 176 926


38. Övriga kortfristiga skulder 


2016 2015


Avräkningskonto EU 112 768 96 998


Personalens källskatt 81 168 80 234


Div avräkningskonton  
(outredda inbetalningar mm) 6 124 3 798


Bidrag för vidareförmedling från icke-statliga 
bidragsgivare 1 909 -332


Övriga skulder 294 5 794


Summa övriga skulder 202 263 186 491


39. Depositioner


2016 2015


Depositioner från studenter för nycklar / kodkort 4 731 4 903


40. Upplupna kostnader


2016 2015


Upplupen semesterlöneskuld 180 935 184 394


Upplupna sociala avgifter 103 457 106 859


Upplupna löner 31 451 32 181


Övriga upplupna kostnader avs statl 
myndigheter (kombinationsläkare mm) 5 703 2 789


Övriga upplupna kostnader 2 060 -19 800


Summa upplupna kostnader 323 607 306 423


41. Oförbrukade bidrag (per finansiär)


2016 2015


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 2 064 062 2 157 370


Övriga organisationer och ideella föreningar 933 858 833 466


Övriga länder och internationella 
organisationer 152 093 128 583


Donationsmedel 1 141 258 120 794


EU:s institutioner 138 152 115 696


Kommuner och landsting 79 421 64 794


Privata företag 70 291 85 296


Bidrag från enskilda 45 469 28 259


Statliga bolag 1 894 1 950


Summa oförbrukade bidrag 3 626 497 3 536 209


1) Donationsmedel är till största delen bidrag från enskilda.


I det totala beloppet för oförbrukade bidrag år 2016 ingår för framtida 
avskrivningar uppbundet belopp 488 468 tkr (521 818 tkr år 2015). Detta 
motsvarar en andel av 13,47% (14,76% år 2015).


Förbrukningstakt för oförbrukade statliga bidrag beräknad enligt HFRs 
modell.
Oförbrukade bidrag 2 064 213 tkr (2 157 479 tkr 2015) minus upplupna 
bidragsintäkter 80 768 tkr (138 347 tkr 2015).


Förbrukningshastighet 2016 2015


Inom 3 mån 384 257 378 017


3–12 mån 1 152 771 1 134 051


1 år–3 år 446 417 507 063


>3 år 0 0


Summa 1 983 445 2 019 132


Differensen mot oförbrukade bidrag per finansiär beror på statliga medel 
som är utbetalda via icke statlig finansiär.


42. Övriga förutbetalda intäkter 


2016 2015


Förutbet int uppdrag o övr försäljn, övriga 131 524 145 791


Förutbet int uppdrag o övr försäljn avs andra 
myndigheter 38 270 41 947


Förutbet hyreintäkter, utomstående 3 613 3 426


Summa övriga förutbetalda intäkter 173 408 191 164


I det totala beloppet för övriga förutbetalda intäkter år 2016 ingår för 
framtida avskrivningar uppbundet belopp 13 404 tkr (7 650 tkr år 2015). 
Detta motsvarar en andel av 7,73% (4,00% år 2015).
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43. Redovisning av avgifter enligt FÅB 3 kap 2 §


Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)


Verksamhet


Över- /
underskott 
t.o.m. 2014


Över- /
underskott 


2015 Intäkter 2016
Kostnader 


2016
Över- / under-


skott 2016


Ack över- /  
underskott, 


utgående 
2016


Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå


Beställd utbildning 12 995 -9 160 3 781 8 288 -4 507 -672


Yrkeshögskolan, KY m.m.


Uppdragsutbildning 11 906 3 824 74 802 71 087 3 715 19 445


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -11 053 4 340 86 919 83 114 3 805 -2 908


Summering 13 848 -996 165 502 162 489 3 013 15 865


Forskning eller utbildning på forskarnivå


Uppdragsforskning -1 478 25 190 116 161 128 467 -12 306 11 406


Summering -1 478 25 190 116 161 128 467 -12 306 11 406


Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller


Högskoleprovet -2 622 931 4 796 4 668 128 -1 563


Upplåtande av bostadslägenhet utbytesprogram 
och gästforskare


-76 113 -3 016 67 339 69 569 -2 230 -81 359


Upplåtande av bostadslägenhet regeringsbeslut (U2010 / 4277 / UH)


Övrigt enligt bilaga 4 0 0 1 258 1 258 0 0


Summering -78 735 -2 085 73 393 75 495 -2 102 -82 922


Tjänsteexport ingår med 27 352 tkr i intäkterna för uppdragsutbildning, 3 690 tkr för beställd utbildning, 20 719 tkr för uppdragsforskning och 86 594 tkr för 
utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter.


44. Redovisning enl 25 a § avgiftsförordningen


2016 2015


A. Ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet


27 271 5 936


B. Årets totala omsättning i avgiftsfinansierad 
verksamhet


281 663 271 699


A i procent av B 9,7% 2,2%
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7.14 Stiftelser med anknuten förvaltning
Universitetet förvaltar 695 (692) anknutna stiftelser. Sammanlagt uppgår placeringarnas 
marknadsvärde till cirka 2,6 miljarder kronor (2,4 miljarder kronor). Universitetets 
kostnader för förvaltningen av de anknutna stiftelserna har beräknats och debiterats 
stiftelserna. Totalt uppgår den erhållna ersättningen till 7,0 mnkr (6,8 mnkr). 


Universitetsstyrelsen är förvaltare för Lunds universitets 


anknutna stiftelser. Vissa frågor har delegerats till en särskild 


inrättad styrelse, donationsstyrelsen. 


Universitetets anknutna stiftelser äger bland annat aktier, 


obligationer, byggnader och mark. Markinnehavet ger i viss 


mån möjlighet till markbyten som kan vara till nytta för uni-


versitetets nuvarande verksamhet och framtida expansion. En 


av stiftelserna, Stiftelsen Akademihemman, äger 30 procent 


av aktierna i bolaget Science Village Scandinavia AB och 


fastigheter där universitetet bedriver verksamhet exempelvis 


Pufendorfinstitutet och Juridicum. 


Av universitetets 695 stiftelser samförvaltas 650 stycken. I 


dessa stiftelser kan aktiva placeringsbeslut fattas inom ramen 


för ett av Universitetsstyrelsen fastställt placeringsreglemente. 


Övriga stiftelser har i varierande grad, i sina förordnanden, 


begränsningar i placeringsinriktningen. Kapitalet i samför-


valtningen förvaltas i egen regi. De finansiella tillgångarna i 


samförvaltningen uppgick vid årets slut till 2 272 mnkr (2 120 


mnkr). Allokeringen av tillgångarna utgjordes av svenska aktier 


(69 procent), strukturerade produkter och obligationer (22 


procent) samt banktillgodohavanden (9 procent).  


Avkastningen för de samförvaltade stiftelserna uppgår 


under året till + 10,0 procent (+ 2,4 procent). Utvecklingen 


av stiftelsernas jämförelseindex uppgår till + 6,3 procent (+ 


5,3 procent). Stiftelsernas jämförelseindex utgörs av SIXRX (50 


procent), T-bond (35 procent) samt T-bill (15 procent).  


De anknutna stiftelserna har under året delat ut 90,4 mnkr 


(65,3 mnkr) för ändamål i enlighet med donatorernas öns-


kemål. Merparten av detta belopp finansierar universitetets 


forskning, men en del av medlen finansierar även resebidrag 


och stipendier till universitetets studenter. Universitetsstyrelsen 


har under året beslutat att göra en extrautdelning ur stiftel-


serna med 20 mnkr med anledning av universitetets 350-års 


jubileum. Stora delar av detta extrabelopp har delats ut under 


2016 för att användas under 2017. 


UNIVERSITETET HAR UNDER ÅRET ÅTAGIT SIG ATT 
FÖRVALTA FÖLJANDE NYA STIFTELSER:


Ingmar Olssons stiftelse
Stiftelsens ekonomiska avkastning inbegripet omsättnings-


vinster ska användas för medicinsk forskning företrädesvis 


MS-forskning.


Stiftelsekapital: 1,4 mnkr 


Stiftelsen Nils Bertil Christer Svenssons minnesfond
Utdelningen från stiftelsen ska användas för att stödja forsk-


ningsanknytningen och jämställdhetsarbetet samt utbildning 


i empati inom barnmorskeutbildningen vid Lunds universitet.


Stiftelsekapital: 0,1 mnkr


Stiftelsen Anders och Birgit Anderssons forskningsfond
Ändamålet med fonden skall vara att en gång per år utdela ett 


eller flera stipendier som bidrag till utgifter av speciell vikt för 


särskilt förtjänt sökandes pågående forskningsprojekt, huvud-


sakligen med inriktning på hjärt- / kärl- och cancersjukdomar.


Stiftelsekapital: 4,4 mnkr


Under året har dessutom 18,3 mnkr inbetalats till redan befint-


liga stiftelser. 
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7.15 Redovisning av takbelopp
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Utfall avseende perioden 2016-01-01– 2016-12-31


Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR


HST 
Ersättning 


(tkr)


HPR 
Ersättning 


(tkr)


Utfall total 
ersättning 


(tkr)


Humaniora 3 344 2 437 103 152 48 983 152 136


Teologi 281 158 8 680 3 171 11 850


Juridik 2 020 1 760 62 318 35 369 97 687


Samhällsvetenskap 7 485 6 267 230 867 125 947 356 814


Naturvetenskap 2 265 1 879 119 127 83 344 202 471


Teknik 5 663 5 056 297 839 224 240 522 079


Farmaci      


Vård 1 390 1 308 77 719 63 345 141 064


Odontologi      


Medicin 2 267 2 183 141 664 165 923 307 587


Undervisning 118 99 4 435 3 883 8 318


Verksamhetsförlagd utb. 5 4 261 222 483


Övrigt 283 239 11 957 8 194 20 150


Design 140 140 20 865 12 712 33 577


Konst 74 74 15 657 6 722 22 378


Musik 384 311 49 373 25 295 74 668


Opera      


Teater 55 55 16 296 8 117 24 413


Media      


Dans      


Idrott      


DE, KO, MU, TA över tak 359 259 18 868 11 492 30 360


Summa 26 135 22 229 1 179 077 826 958 2 006 035


Takbelopp (tkr)     1 922 512


Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 83 523


ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA KONSTNÄRLIGA OMRÅDEN
Totalt antal utbildade helårsstudenter 363 inom design. Högst får 140 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 147 inom konst. Högst får 74 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 433 inom musik. Högst får 384 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 68 inom teater. Högst får 55 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Övriga helårsstudenter har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.
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7.16 Anslagssparande och överproduktion


Anslagssparande och överproduktion (tkr)


A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)


Årets takbelopp 1 922 512


+ Ev. ingående anslagssparande  


Summa (A) 1 922 512


B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Ersättning för HPR från december föregående budgetår 10 432


Utfall total ersättning enligt tabell 1 2 006 035


+ Ev. ingående överproduktion 187 012


Summa (B) 2 203 479


 


Summa (A-B)1 -280 967


1) Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.


Anslagssparande


Totalt utgående anslagssparande (A-B)


- Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet2


Utgående anslagssparande 0


Överproduktion


Total utgående överproduktion 280 967


- Ev. överproduktion över 10% av takbeloppet2 88 715


Utgående överproduktion 192 251


2) Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande. 


7.17 ALF-ersättning
ALF-medel (Avtal mellan svenska staten och vissa landsting 


om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och 


utveckling av hälso-och sjukvården) för år 2016 uppgick till 


428 785 000 kronor. ALF-medel utgör ersättning för de kost-


nader som uppkommer i hälso- och sjukvården i samband 


med att resurser i form av lokaler, personal med mera ställs 


till förfogande i samband med universitetets forskning och 


utbildning. Fördelningen av dessa medel görs i särskild ord-


ning, i samråd med Region Skåne.


För 2016 avsattes 108 241 000 kronor av ALF-medel till 


grundutbildning av läkare, sjukhusfysiker och logopeder 


samt till praktik- platsfördelning för fysioterapeuter. Enligt 


ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen 


för högst 1 252 helårsstudenter, vilket är det minsta antalet 


helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta 


emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.


För 2016 avsattes 249 646 000 kronor av ALF-medel till 


forsknings- utrymme för yngre forskare, forskningsutrymme 


för ST-läkare, innovativa projekt och kliniska forskningsprojekt 


som söks   i konkurrens. Forskningsmedlen ledigkungörs och 


genomgår en vetenskaplig prioritering av en särskilt utsedd 


prioriterings- kommitté. Resterande 70 898 000 kronor av 


ALF-medlen avser avsättningar för finansiering av infrastruktur, 


plattformsstöd, startpaket med mera.


Figur 7.13 ALF-medel (tkr)


2014 2015 2016


Lokalkostnader 114 603 109 904 99 323


Lönekostnader 209 310 178 716 209 119


Övriga kostnader 108 093 135 391 120 343


Summa kostnader 432 006 424 011 428 785


Återrapporteringskrav: Lunds universitet ska i årsredo-


visningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har 


fördelats när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och 


övriga kostnader.
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7.18 Utveckla klinisk utbildning och forskning
För utveckling av kvaliteten i sjukvården är det väsentligt att 


de som utbildas för framtida arbete i sjukvården har blivit väl 


förberedda för sina yrken. För att utbildningarna ska hålla 


hög kvalitet är det angeläget att utbildningarna kontinuerligt 


utvecklas och evidensbaseras i samverkan med sjukvården. 


Årets medel avsedda för utveckling av klinisk utbildning och 


forskning, 1 094 000 kronor, har använts till forskning om 


hur sådan utbildning kan utvecklas. Forskningsmedlen sökts i 


konkurrens. De beviljade projekten är: 


• Mikael Bodelsson: Flipped classroom inom läkarprogram- 


met: utveckling, ordnat införande, och utvärdering av 


nya studentaktiverande lärandeformer, 280 000 kronor. 


• Sten Erici: Reflektioner över lärandet i mötet med 


simulerad patient, 390 000 kronor.


• Lena Jönsson: Flipped classroom i röntgensjuksköterske-


programmet: Djupare förståelse av fysiken bakom 


röntgenundersökningar genom videofilmade svårare 


moment, 117 000 kronor.


• Läkarutbildningen: För utveckling av lärande och 


examination i ett programperspektiv samt utveckling av 


klinisk medicin för att bland annat stärka lärandet på 


kliniska placeringar, 143 660 kronor.


Återrapporteringskrav: Karolinska institutet ska utbetala 


1 094 tkr till Lunds universitet för utveckling av klinisk utbild-


ning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket 


sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla 


verksamheten.


7.19 Upplåtelse av lägenheter 
för bostadsändamål
UTHYRNING AV BOSTÄDER TILL STUDENTER 
OCH GÄSTFORSKARE


Studentbostäder till utländska studenter
Lunds universitet bedömer behovet av studentbostäder till 


1 500 platser. 2016 fanns 1 475 studentbostäder fördelade 


på orterna Lund, Malmö och Helsingborg.


Gästforskarbostäder
Därutöver finns 140 gästforskarbostäder fördelade på orterna 


Lund och Malmö. Därutöver förmedlar kemicentrum 151 gäst-


forskarbostäder. 


Figur 7.14 Uthyrning av bostäder 


Utfall 
2014


Utfall 
2015


Utfall 
2016


Prognos 
2017


Lägenheter som förhyrts, antal 1 722 1 737 1 784 1 307


Beläggningsgrad, procent 85% 82% 82% 85%


Intäkter (tkr)
    


– avgifter 62 584 65 406 67 339 51 656


– anslag 14 193 14 187 15 000 15 000


–  bostadshantering för 
avgiftsskyldiga studenter


2 587 3 094 3 259 3 000


Kostnader (tkr) -84 357 -85 703 -87 828 -72 588


Årets kapitalförändring (tkr) -4 993 -3 016 -2 230 -2 932


Anledningen till att prognosen för år 2017 är betydligt lägre är att vid 
årsskiftet 2016 / 2017 lämnade universitetet förhyrningen av 477 lägenheter.


Återrapporteringskrav: Berörda lärosäten ska i årsredovis-


ningen lämna den redovisning av uthyrningen som framgår 


av regeringsbeslut (U2010/4277/UH och U2015/05797/UH). 


Intäkter och kostnader som är hänförliga till lärosätenas 


uthyrningsverksamhet ska särredovisas från övrig verksam-


het.


Av redovisningarna ska det framgå antal lägenheter som 


hyrs av lärosätet, beläggningsgraden, intäkter fördelade på 


avgifter respektive anslag samt prognos avseende motsva-


rande uppgifter för kommande år.
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8. Om årsredovisningen
Lunds universitets årsredovisning regleras av förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten och av 
hur universitetet arbetar i enlighet med principerna tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet, 
begriplighet och transparens. 


Kvantitativa uppgifter om volym och utveckling hämtas främst 


ur universitetens verksamhetssystem. Kvalitativa uppgifter 


om utveckling och händelser kommer från beslut, protokoll, 


nyhetsbrev, kalendarier etc.


INDIVIDBASERAD STATISTIK 
Enligt regleringsbrev för universitet och högskolor ska indi-


vidbaserad statistik i årsredovisningen redovisas för det totala 


antalet och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl 


som talar mot det. Universitetet redovisar i princip alla upp-


gifter uppdelat på kön. Dock kan samma statistik även visas 


uppdelad på annan bas än kön. I dessa fall framgår ibland inte 


könsuppdelningen i undergrupper. 


UPPGIFTER OM STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅ 
OCH AVANCERAD NIVÅ 
Uppgifter om sökande till program och kurser vid universitet 


hämtas från det nationella antagningssystemet NyA genom 


verksamhetssystemet Kuben. 


Största delen av uppgifterna om studenter hämtas från 


Ladok. Den 15 januari 2017 skapades årsredovisningsfilen 


med data som rör 1 januari till 31 december 2016. 


Helårsstudenter: En helårsstudent motsvarar registreringar 


omfattande 60 högskolepoäng under ett kalenderår, gjorda 


av en eller flera studenter. Antalet helårsstudenter räknas ut 


genom att alla studenters registrerade högskolepoäng läggs 


ihop och delas med 60. 


Helårsprestationer: En helårsprestation motsvarar godkända 


resultat under ett kalenderår som omfattar 60 högskolepoäng, 


presterade av en eller flera studenter. Antalet helårsprestatio-


ner räknas ut genom att alla studenters godkända högskole-


poäng läggs ihop och delas med 60. Registrerade individer: 


omfattar studenter registrerade på kurser VT 2016 och HT 


2016. Omregistreringar ingår inte. 


UPPGIFTER OM FORSKARSTUDERANDE 
Data om forskarstuderande hämtas från Ladok, men finns inte 


med i årsredovisningsfilen. På grund av att det sker viss efterre-


gistrering så uppdateras även tidigare års siffror. Uppgifter om 


doktorandanställningar hämtas från personalsystemet Primula. 


Prestationsmåttet kostnad per forskarstuderande: Det är 


svårt att skilja kostnader för forskning och utbildning på fors-


karnivå från varandra. Prestationsmåttet beräknas genom en 


schablon för hur mycket en forskarstuderande kostar avseende 


lokaler, handledning, utrustning, utbildning, resor, andra pro-


jektkostnader samt indirekta kostnader. Beräkningarna baseras 


på en grov uppskattning av vilka kostnader som tillhör utbild-


ning på forskarnivå. 


UPPGIFTER OM PUBLIKATIONER 
Universitetet använder sig i enlighet med Sveriges universi-


tets- och högskoleförbunds rekommendation av den lokala 


publikationsdatabasen LUCRIS. För 2016 är siffrorna prelimi-


nära på grund av eftersläpning i registreringen. Systemtekniska 


förändringar och ett ökat fokus på kvalitetssäkring innebär att 


uppgifterna över publicering i denna årsredovisning inte är 


jämförbara med motsvarande uppgifter i tidigare årsredovis-


ningar. Förändringsarbetet presenteras närmare i avsnitt 4.7.


Prestationsmått kostnad per publikation: Måttet beräknas 


på antal sakkunniggranskade publikationer dividerat med den 


totala kostnaden för forskning och forskarutbildning, exklu-


sive uppdragsforskning. På grund av eftersläpningen redovisas 


uppgifter fram till och med 2015.


UPPGIFTER OM PERSONAL
Uppgifter om personalen hämtas ur personalsystemet Primula. 


Antal anställda redovisas som heltidsekvivalenter under okto-


ber månad respektive år. Uppgifter om personalens vetenskap-


liga och pedagogiska kompetens är emellanåt ofullständiga. 


Därför har uppgifter om doktorsexamina kontrollerats bland 


annat mot Ladok. 


Heltidsekvivalent: Beräknas på individnivå utifrån omfatt-


ningen av en persons anställning med hänsyn tagen till 


omfattningen av eventuell tjänstledighet. Exempel: om en 


person med anställning omfattande 50 procent är tjänstledig 


50 procent blir heltidsekvivalenten 0,25.


UPPGIFTER OM EKONOMI
Ekonomiska uppgifter har ekonomisystemet Raindance som 


källsystem. Information till årsredovisningen hämtas från Rain-


dance med hjälp av till exempel Kuben eller EOS. 
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8.1 Uppgifter om styrelsen
Enligt regeringsbeslut utgår arvode till de externa ledamöterna med 28 000 kronor per år. 
Till ordförande utgår ett arvode med 66 000 kronor per år. I de fall inget annat anges är 
mandatperioden för ledamöterna 2016-05-01–2017-04-30. Nedan redovisas skattepliktiga 
ersättningar och andra förmåner som betalats ut till ledamöterna under räkenskapsåret 
samt deras uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt 
uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.


ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA UPPDRAG


Ordförande utsedd av regeringen


Ambassadör Jonas Hafström 74 tkr
Svenskar i världen, ledamot


Rektor för Lunds universitet


Rektor Torbjörn von Schantz 1 437 tkr
Arbetsgivarverket, ledamot
Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS), ledamot
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses Huvudmannaråd, ledamot
Stiftelsen Hans Cavalli Björkmans fond för rättsvetenskaplig 
forskning, ledamot
Stiftelsen Lunds universitets Gästhem, ordförande
Stiftelsen Sydsvenska Dagbladets hundraårsfond, ordförande
Thora Ohlssons stiftelse, ordförande


Ledamöter utsedda av regeringen


Generaldirektör Anna Stellinger 28 tkr


Ambassadör Börje Ljunggren 28 tkr
Cambodia Development Resources, ledamot
Raoul Wallenberg Institute, ledamot
Stockholm China Economic Research Institute vid  
Handelshögskolan i Stockholm, ledamot


Vicerektor Cecilia Christersson 28 tkr
Gudrun Malmers stiftelse, ordförande


Chef Lars Ljungälv 28 tkr
Donationsstyrelen, ledamot
LU Holding AB, ledamot
Malmö FF, ledamot


F.d. VD Mats Svegfors 28 tkr
Dagens Samhälle AB, ordförande


Vice koncernchef Magnus Mandersson  19 tkr
Intergoro Foundation, ledamot


Verksamhetschef Sofia Halth 28 tkr 


Senior vice President, CTO Ulf Ewaldsson    9 tkr
Kungliga Ingenjörsakademien, ledamot


Verksamhetsföreträdare


Docent Ann-Katrin Bäcklund 903 tkr


Professor Sven Lidin  1 099 tkr
Academia Europea, ledamot
Camurus Lipid Research Foundation, ledamot
Kungliga Fysiografiska Sällskapet, ledamot
Kungliga Ingenjörsakademien, ledamot
Kungliga Vetenskapsakademien, ledamot


Professor Tommy Andersson 1 128 tkr
WntResearch AB, ledamot


Studentrepresentanter


Rasmus Ringström (ledamot t o m 2016-06-30) 49 tkr


Malin Fredén Axelsson (ledamot t o m 2016-06-30) 25 tkr


Cecilia Skoug (ledamot fr o m 2016-07-01) 14 tkr


Emil Nilsson (ledamot fr o m 2016-07-01)  14 tkr


Oskar Styf   49 tkr


Ledande befattningshavare som utsetts av regeringen


Rektor Torbjörn von Schantz 1 437 tkr


Återrapporteringskrav: Myndigheten skall i årsredovisning-


en redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmå-


ner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida 


åtaganden som avtalats för var och en av


1. ledamöter i myndighetens styrelse,


2. de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av 


regeringen, och


3. de ledande befattningshavare vid myndigheten som 


utsetts av regeringen.


För dessa personer skall myndigheten också uppge uppdrag 


som styrelse- eller rådsledamot i andrastatliga myndigheter 


samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.
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8.2 Intern styrning och kontroll
Universitetets arbete enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll 
rapporteras regelbundet till universitetsstyrelsen. En gång om året lämnas en 
riskvärdering som underlag för bedömningen av den interna styrningen och kontrollen. 


Riskvärderingen baseras på riskvärderingar som genomförts 


av fakulteterna, Universitetets särskilda verksamheter (USV), 


Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM), 


Lunds universitets bibliotek, MAX IV samt av den gemen-


samma förvaltningen. 


Ett viktigt underlag är också de riskintyg som berörda chefer, 


i huvudsak dekaner och sektionschefer, har lämnat in. I dessa 


riskintyg gör de en bedömning av den interna styrningen och 


kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. 


Arbetet med intern styrning och kontroll inom Lunds uni-


versitet har utvecklats under 2016. Syftet har bland annat varit 


att kvalitetssäkra processen och innehållet samt att integrera 


arbetet med verksamhetsplan och omvärldsanalys. 


Konkret innebär det att systematiserade riskdialoger genom-


förts med universitetets olika verksamheter för att säkerställa 


att riskarbetet sker på ett liknande sätt. Vidare har universi-


tetsstyrelsens riskutskott haft sina första sammanträden under 


året. Utskottet har börjat hitta arbetsformer för att utföra sina 


uppgifter för att stärka och utveckla arbetet med intern styr-


ning och kontroll.  Utskottet har även berett en omvärldsanalys 


som presenterades för universitetsstyrelsen 2016-12-09.


Universitetstyrelsen bedömer om den interna styrningen och 


kontrollen vid myndigheten är betryggande. 
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8.3 Väsentliga uppgifter
2016 2015 2014 2013 2012


Utbildning och forskning 


Totalt antal helårsstudenter1 26 765 27 370 27 717 27 605 28 292


Kostnad per helårsstudent2 86,9 83,0 83,3 85,0 80,5


Totalt antal helårsprestationer1 22 810 23 348 22 446 23 232 23 351


Kostnad per helårsprestation2 102,0 97,3 102,9 101,0 97,5


Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 630 580 477 388 270


Totalt antal nyantagna doktorander3 453 484 492 530 576


– andel kvinnor 48% 42% 50% 47% 46%


– andel män 52% 58% 50% 53% 54%


Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2 877 3 110 3 198 3 215 3 130


– andel kvinnor 47% 47% 47% 48% 47%


– andel män 53% 53% 53% 52% 53%


Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 1 226 1 349 1 424 1 461 1 311


Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 106


Genomsnittlig studietid4 för licentiatexamen 2,8 2,6 2,6 2,8 2,4


Genomsnittlig studietid4 för doktorsexamen 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2


Totalt antal doktorsexamina 458 381 408 369 326


Totalt antal licentiatexamina 48 48 52 56 61


Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 5 381 4 840 4 690 4 701


Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 985 1 025 1 012 949


Personal6


Totalt antal årsarbetskrafter7 6 647 6 777 6 908 6 796 6 500


Medelantal anställda 7 442 7 565 7 680 7 546 7 215


Totalt antal lärare (årsarb.) 2 071 2 072 2 114 2 134 2 127


– andel kvinnor 37% 37% 36% 37% 36%


– andel män 63% 63% 64% 63% 64%


Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 749 1 812 1 777 1 861 1 708


– andel kvinnor 36% 35% 35% 35% 35%


– andel män 64% 65% 65% 65% 65%


Antal professorer (årsarb.) 677 675 700 717 708


– andel kvinnor 26% 24% 23% 24% 23%


– andel män 74% 76% 77% 76% 77%


Ekonomi


Intäkter totalt (mnkr)8, varav 8 113 7 501 7 501 7 231 6 953


utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 396 2 442 2 430 2 357 2 281


– andel anslag (%) 85% 83% 81% 81% 83%


– andel externa intäkter (%) 15% 17% 19% 19% 17%


forskning och utbildning på forskarnivå(mnkr) 5 717 5059 5071 4 874 4 672


– andel anslag (%) 41% 38% 44% 45% 46%


– andel externa intäkter (%) 59% 62% 56% 55% 54%


Kostnader totalt (mnkr)9 7 993 7792 7517 7 308 6 926


– andel personal 62% 62% 63% 63% 62%


– andel lokaler 13% 13% 13% 13% 13%


Lokalkostnader per kvm (kr) 1 844 1757 1 836 1 747 1 703


Balansomslutning (mnkr) 6 774 6 540 6 784 6 665 6 454


– varav oförbrukade bidrag 3 626 3 536 3 386 3 138 2 928


– varav årets kapitalförändring 124 -279 -16 -77 21


– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 457 1 331 1 609 1 625 1 701


1) Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2)  Kostnader per helårsstudent och helårsprestation kan inte summeras. 


Båda innehåller totalkostnader. Uppdragsutbildning och beställd 
utbildning ingår inte.


3) Uppgifter avser nyantagna, ej nybörjare.
4) Medianvärde netto.


5) Uppgifter för 2014 redovisas inte. Preliminära siffror redovisas i kapitel 4.7.
6) Ögonblicksbild över personalsituationen oktober månad respektive år.
7) Heltidsekvivalenter (HTE) exklusive lösa timmar.
8)  Exklusive uppbörd, transfereringar och resultat från andelar i hel- och 


delägda företag.
9) Exklusive uppbörd och transfereringar.


Hela tidsserierna avseende forskarstuderande uppdateras årligen på grund av att det sker viss eftersläpande registrering i doktorandregistret.
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Lunds universitets flerårsprognos till och med 2020 


Flerårsprognosen är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering i verksamheten. Ledningen på fakultets- och 
universitetsgemensam nivå ges möjlighet att följa de effekter som olika strategiska 
beslut får på den ekonomiska utvecklingen, och fakulteterna får också möjlighet att 
signalera om större ekonomiska förändringar i verksamheten. Flerårsprognosen är 
även en möjlighet för rektor att noga följa utvecklingen av myndighetskapitalet där 
det samlade måltalet som ska gälla vid utgången av 2018 är 15 procent. 


Lunds universitets flerårsprognos till och med 2020 bygger på prognoser lämnade 
av fakulteterna. För att få en så realistisk bild som möjligt görs prognoserna i 
löpande priser, till skillnad från den prognos som lämnas i budgetunderlaget där 
åren 2018-2020 enligt direktivet ska anges i fasta priser. Anslagmedel är beräknade 
enligt de planeringsförutsättningar för 2018-2020 som universitetsstyrelsen har 
fattat beslut om.    


Flerårsprognosen visar en viss ökning av verksamhetsnivån men inte i den takt som 
har rått de senaste åren. Bidragsinkomsterna förväntas plana ut så att oförbrukade 
bidrag tas i anspråk, och myndighetskapitalet sjunker. Myndighetskapitalet sjönk 
också kraftigt 2015 genom engångsutbetalningen till ESS. Denna utbetalning är 
orsaken till nedgången av intäkterna inom forskningen 2015, eftersom den 
redovisas som en minskning av anslagsintäkterna.  


Fakulteterna anger i sina flerårsprognoser att satsningar för att minska 
myndighetskapitalet kommer att göras framöver. Konstnärliga fakulteten anger att 
åtgärder för att få ekonomi i balans pågår men kommer inte att nå målet under 
perioden. Några fakulteter flaggar för att lokalkostnaderna kan komma att öka 
framöver på grund av nybyggnationer. 


Efterföljande tabell och diagram visar att universitetet som helhet inte kommer att 
nå målnivån för myndighetskapitalet 2018.  Det framgår också att några fakulteter 
hamnar över målnivån, men att måltalet fortsätter att sjunka 2020. 


2017-02-02 


Universitetsstyrelsen 


	  PM Dnr V 2016/1936 
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Flerårsprognos+Lunds+universitet+till+och+med+år+2020 Dnr$V$2016/1936


Fakultet Utb Fo Totalt Utb Fo Totalt Utb Fo Totalt
LTH 0% 28% 19% 2% 26% 18% 1% 24% 16%
Natur 24% 27% 26% 15% 28% 25% 9% 24% 21%
Juridik 13% 35% 21% 7% 15% 10% 0% 11% 4%
Samhällsvet. 16% 23% 19% 15% 19% 17% 11% 13% 12%
EHL 20% 31% 25% 20% 30% 24% 17% 29% 22%
Medicin 19% 15% 16% 18% 15% 15% 17% 11% 12%
Konst N5% 10% B2% N5% 2% B3% N5% N5% B5%
HT 14% 17% 16% 8% 16% 13% N2% 16% 9%
USV 9% 17% 15% 7% 11% 10% 7% 12% 11%
LUKOM 0% 39% 22% 0% 15% 8% 0% 11% 6%
MAX$IVNlab 2% 2% 0% 5% 5% 5% 5%
Gemensamt 56% N100% 0% 16% 1% 7% 15% 27% 22%


LU$tot$ 15% 20% 18% 12% 19% 17% 10% 18% 16%


Mynd.kap,$mnkr 358 1$098 1+457 313 1$145 1+458 246 1$148 1+394


2016 2018 2020


Myndighetskapital+i+procent+av+kostnaderna
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 december 2016 Dnr V 2016/1456
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Totalt 2016 2016 % prognos 3 prognos 2 prognos 1 2015 2014
Intäkter
Anslag 4 400 4 415 -15 -0,3 4 413 4 413 4 415 3 946 4 204
Avgifter 732 725 7 1,0 725 725 725 754 724
Bidrag 2 964 2 957 7 0,2 2 895 2 941 2 975 2 776 2 549
Finansiella intäkter 17 6 11 183,3 8 5 8 25 24
Resultatandelar 3 0 3 0,0 3 3 0 12 0
Summa intäkter 8 116 8 103 13 0,2 8 044 8 087 8 123 7 513 7 501
Kostnader
Personal 4 945 4 938 7 0,1 4 915 4 920 4 927 4 850 4 746
Lokaler 1 004 994 10 1,0 989 985 978 1 008 974
Övrig drift 1 568 1 742 -174 -10,0 1 651 1 684 1 756 1 536 1 463
Finansiella kostnader 29 9 20 222,2 19 12 11 18 9
Avskrivningar 447 443 4 0,9 446 451 453 380 325
Summa kostnader 7 993 8 126 -133 -1,6 8 020 8 052 8 125 7 792 7 517


Kapitalförändring 124 -23 146 24 35 -2 -279 -16


Beräknat utg myndighetskapital 1 457 1 308 149 11,4 1 355 1 366 1 329 1 331 1 609


Transfereringar och uppbörd 268 232 36 15,5 259 256 264 807 352


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 2016 2016 % prognos 3 prognos 2 prognos 1 2015 2014
Summa intäkter 2 397 2 466 -69 -2,8 2 493 2 480 2 469 2 445 2 430
Summa kostnader 2 406 2 529 -123 -4,9 2 544 2 533 2 524 2 404 2 436
Kapitalförändring -9 -63 54 -51 -53 -55 41 -6


Beräknat utg myndighetskapital 358 303 55 18,2 315 313 311 366 325


Transfereringar och uppbörd 55 46 9 19,6 46 46 46 59 52


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 2016 2016 % prognos 3 prognos 2 prognos 1 2015 2014
Summa intäkter 5 719 5 637 82 1,5 5 550 5 608 5 654 5 068 5 071
Summa kostnader 5 586 5 597 -11 -0,2 5 475 5 520 5 601 5 388 5 081
Kapitalförändring 133 40 93 75 88 53 -320 -10


Beräknat utg myndighetskapital 1 099 1 005 94 9,4 1 040 1 053 1 018 965 1 284


Transfereringar och uppbörd 213 186 27 14,5 213 210 218 748 300


antal        
31-dec-16


antal               
31-dec-15


föränd. 
antal


förändr.  
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 354 1 439 -85 -5,9
Meriteringsanställningar 289 270 19 7,0
Gästlärare 0 0 0 0,0
Lektor 870 867 3 0,3
Professor 671 685 -14 -2,0
Adjunkt 245 252 -7 -2,8
Annan underv & forskande personal 949 958 -9 -0,9
Administrativ personal 1 440 1 439 1 0,1
Bibliotekspersonal 160 162 -2 -1,2
Teknisk personal 679 675 4 0,6


Summa 6 657 6 746 -89 -1,3


Perioden Förgående år


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)


Bilaga 11
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Lunds universitet Dnr V 2016/1456
Ekonomisk rapport per 31 december 2016 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr) Bilaga 1    


Utfall utb*                
31/12-16


Utfall fo*                   
31/12-16


Tot Utfall 
31/12-16


Budget 
2016


Prognos 
2016 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 2 397 5 719 8 116 8 103 8 707
Kostnader 2 406 5 586 7 993 8 126 8 683
Resultat -9 133 124 -23 24
Myndighetskap. Fak 344 1 056 1 400 1 251 1 297
Stadskapital mm 14 42 56 57 57
Myndighetskap. Tot 358 1 099 1 457 1 308 1 354
Ekonomihögskolan
Intäkter 207 165 372 365 372
Kostnader 202 159 361 361 367
Resultat 5 6 11 4 5
Myndighetskapital 41 49 90 84 85
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 212 350 562 555 556
Kostnader 214 355 569 570 569
Resultat -2 -5 -7 -15 -13
Myndighetskapital 31 60 91 75 77
Juridiska fakulteten
Intäkter 92 55 147 148 148
Kostnader 98 53 151 152 151
Resultat -6 2 -4 -4 -3
Myndighetskapital 13 19 32 32 33
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 136 37 173 171 173
Kostnader 136 36 172 173 173
Resultat 0 1 1 -2 -1
Myndighetskapital -7 4 -3 -7 -6
Lunds Tekniska Högskola
Intäkter 588 1 212 1 800 1 734 1 750
Kostnader 583 1 186 1 769 1 750 1 770
Resultat 5 26 31 -16 -19
Myndighetskapital 1 336 337 290 287
Medicinska fakulteten
Intäkter 512 2 079 2 590 2 598 2 595
Kostnader 508 2 042 2 549 2 599 2 574
Resultat 4 37 41 -1 21
Myndighetskapital 95 313 408 367 389
Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 149 906 1 055 1 049 1 051
Kostnader 154 894 1 048 1 049 1 046
Resultat -5 12 7 0 5
Myndighetskapital 36 245 281 274 279
Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 352 237 589 570 585
Kostnader 346 226 572 568 574
Resultat 6 11 17 2 11
Myndighetskapital 55 54 109 94 103
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 56 143 199 192 196
Kostnader 59 147 206 211 210
Resultat -3 -4 -7 -19 -14
Myndighetskapital 5 25 30 18 23
LUKOM
Intäkter 30 27 57 53 55
Kostnader 28 27 55 54 54
Resultat 2 0 2 -1 1
Myndighetskapital 0 12 12 9 11
Max IV-laboratoriet
Intäkter 500 500 453 455
Kostnader 484 484 438 440
Resultat 0 16 16 15 15
Myndighetskapital 0 11 11 10 10
Gemensam förvaltning
Intäkter 318 493 811 810 805
Kostnader 307 483 790 800 790
Resultat 11 10 21 10 15
Myndighetskapital 15 62 77 81 86
Tekniska kst
Intäkter -313 -581 -894 -235 -197
Kostnader -285 -602 -887 -240 -200
Resultat -28 19 -7 5 3
Myndighetskapital 66 -156 -90 -90 -92
Övriga verksamheter
Intäkter 57 96 154 163 163
Kostnader 56 96 153 163 165
Resultat 1 0 1 0 -2
Myndighetskapital -7 22 15 14 12
* ej interneliminerat utfall Belopp exlusive transfereringar
Bedömning
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men  åtgärder är beslutade
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, åtgärder är ännu inte beslutade


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Samhällsvetenskapliga fakulteten visar överskott inom både utbildning och forskning i bokslutet 
2016. Fakulteten bedömer därmed att den ekonomiska situationen är god.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Underskott har uppstått på kst 809302 pga SPV debiteringar som varit högre än normalt. Det är 
viktigt att följa utvecklingen av dessa debiteringar under 2017 för att se om det är en ändrad 
tendens. Kapital finns på kostnadsstället som täcker årets underskott. Om tendensen håller i sig 
behöver lönebikostnaden eventuellt justeras 2019.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Medicinska fakultetens resultat öveskrider förväntningarna, framför allt på forskningssidan. Ett 
ovanligt starkt inflöde av inkomster under december förbättrade resultatet avsevärt. Personalstyrkan 
är dock fortsatt i princip oförändrad.


Inga större avvikelser jämfört med budget noteras förutom en viss omfördelning med ett större 
underskott inom utbildning än budgeterat och ett motsvarande högre överskott inom forskningen.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Inga avgörande verksamhetsförändringar under 2016 och fakultetens ekonomi följer planering. Det 
förbätttrade resultatet jämfört med budget/prognos kommer sig främst av ökade intäkter både inom 
utbildingsverksamheten (i form av ökad ersättning för avgiftsfinansierade studenter) och inom 
forskningsverksamheten (främst i form av nya bidrag) medan kostnadsmassan i princip är 
oförändrad.
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Revidering av Lunds universitets arbetsordning 


Inledning  
I våras genomfördes en mindre revidering av arbetsordningen. Revideringen bestod 
bland annat i konsekvensändringar till följd av rektorsbeslut sedan revideringen 
2015 samt mindre korrigeringar såsom formuleringar som uppenbart saknades eller 
var otydliga.  


Hösten 2016 påbörjades en revidering av arbetsordningen mot bakgrund av 
utredningen ”Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92)” som 
bl.a. ledde till en ändring i Högskoleförordningen vad gäller universitetsstyrelsen. 
Till detta kom önskemål från fakulteterna om en mer flexibel storlek på 
valberedning samt möjlighet till en mindre fakultetsstyrelse. Under arbetets gång 
har även inkommit önskemål från studenterna om att ingå i fakulteternas 
valberedning i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater som dekan, 
prodekan samt externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande. 


Förslaget till reviderad arbetsordning var ute på remiss 23 november- 23 december 
2016. I samband med remissen inkom många synpunkter som så långt möjligt 
tagits med i det i bifogat förslag. Vissa av synpunkterna berörde större principiella 
frågor som det inte funnits tid att hantera i denna revidering. Dessa frågor kommer 
att tas upp vid kommande revidering av arbetsordning. 


Några viktigare ändringar i den föreslagna arbetsordningen 


Förtydligande avseende dekaners och prefekters uppdrag och ansvar, särskilt 
avseende myndighetsutövningen vid Lunds universitet 
I ovan nämnd utredning görs bedömningen att både dekaner och prefekters ansvar 
behöver förtydligas och då särskilt avseende myndighetsutövningen. Lunds 
universitet ställde sig positiva till denna bedömning i sitt remissyttrande över 
utredningen och har nu även tydliggjort detta i arbetsordningen. Skrivningarna 
återfinns i inledningen, avsnitt 3.3 Dekanen och prodekanen samt i avsnitt 4.4 
Prefektens uppgifter.  


2.2 Universitetsstyrelsens sammansättning 
I 2.2 föreslås att reglera att de ledamöter som lärarna har rätt att utse ska vara lärare 
enligt definition i Lunds universitets anställningsordning. Detta har vid de senaste 
valen av ledamöter till universitetsstyrelsen reglerats genom beslut av rektor.  


2017-02-06 
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3.8 Valberedningens storlek och sammansättning 
Ändringarna i detta avsnitt rör både storlek och sammansättning på valberedningar. 
Detta mot bakgrund av att det finns önskemål från fakulteterna att både kunna ha 
en mindre och en lite större valberedning samt studenternas önskemål att ingå som 
ledamöter i valberedningen i arbetet med att bereda och lägga förslag till 
kandidater som dekan, prodekan samt externa ledamöter, varav en eventuell extern 
ordförande. 
 
Vad gäller förslaget att låta studenterna ingå som ledamöter i valberedningen 
diskuterades detta på rektors ledningsråd den 19 januari 2017. Detta då det finns 
olika syn på huruvida studenter ska ingå som ledamöter i valberedningen eller ej.  
 
Ärendet har förhandlats enligt 11 § MBL den 31 januari 2017. 
 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga.  
 
 
Bilaga 
Förslag till reviderad arbetsordning för Lunds universitet 
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ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 
 
 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2016-06-22, §2017-02-15., §xx  
 
Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer 
Lunds universitet följande arbetsordning.  
 
 
Inledning 
Lunds universitet är sedan 350 år ett centrum för bildning och lärdom. Universitetets framgångar 
är nära kopplade till traditionen av kollegial granskning som den kvalitetsdrivande principen i 
akademisk utbildning och forskning. Den kollegiala principen är en garant för trovärdig 
kunskapsutveckling där objektivitet, saklighet och reproducerbarhet är centrala begrepp.  
 
När lärosätena 2011 gavs utökat mandat att själva fastställa de interna styrformerna valde Lunds 
universitet att bibehålla traditionen av kollegialt ledarskap med långtgående delegationer och ett 
samlat ansvar på fakultetsnivå. Det sammanhållna ansvaret rymmer både kvalitetssäkring och 
utveckling av utbildning och forskning, rekrytering, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, 
stödverksamhet samt resursfördelning. Långtgående delegationer är särskilt viktiga vid ett 
lärosäte av Lunds storlek där varje fakultet måste ges utrymme att utveckla sin särart och sitt 
ämnesområdes prioriteringar.  
 
Fakultetsstyrelser och institutionsstyrelser utses genom val och har en majoritet av 
vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. Dessa valda organ har det övergripande ansvaret 
för samt en kontrollerande funktion över fakultetens respektive institutionens verksamhet. De 
valda organens beslutanderätt är viktig för det interna medinflytandet och bidrar till hälsosam 
maktdelning. Som kunskapsorganisation är universitetets framgång beroende av medarbetarnas 
yrkesmässiga engagemang och i en organisation med stora möjligheter till medinflytande skapas 
förutsättningar för detta. Ledare på institutions- och fakultetsnivå (prefekter/dekaner) är lärare 
och utses av överordnad nivå efter hörande eller val. En akademisk ledare får därigenom 
legitimitet både från högre och lägre organisatorisk nivå, vilket krävs för att kunna bidra till 
välgrundad förnyelse. En akademisk ledare verkar i ett system med både över- och underchefer, 
vilket gör linjestyrningens princip lika närvarande som den kollegiala styrningen. 
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Nutidens universitet är samtidigt myndigheter under regeringen och ska följa de lagar, och 
förordningar som åvilar myndigheten, gällande kollektivavtal och andra avtal samt på ett korrekt 
sätt utföra myndighetsutövning och uppfylla arbetsgivaransvaret. Ett framgångsrikt universitet 
måste således idag klara att både levandehålla den kollegiala principen för bibehållandet av en 
kvalitetsdrivande kultur, där initiativkraften hos den akademiska professionen uppmuntras och 
utvecklas, samtidigt som universitetet på ett fullgott sätt ska uppfylla kraven som ställs på 
myndigheter under regeringen. Vid universitetet pågår de olika styrprinciperna samtidigt – den 
kollegiala processen av kunskapsdriven utveckling, den regelmässiga styrningen som följer av 
myndighetsansvaret samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och 
uppföljning. Både enskilda ledare och ledamöter i beslutsfattande organ verkar inom och genom 
dessa styrformer. 
 
Lunds universitets arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras 
samt klarlägga ansvarsförhållanden mellan olika nivåer och funktioner inom lärosätet.  
 
Definitioner 


1. Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ 
inom universitetet ska råda balans mellan könen. Med balans menas i denna 
arbetsordning att representationen av det ena könet inte får understiga 40 procent av 
ledamöterna. 


 
2. Med uttrycket lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i 


gällande anställningsordning för Lunds universitet. Med uttrycket vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetent lärare avses professor eller person som innehar anställning som 
lärare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. 


 
Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 
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1. Organisation 
 
1.1  Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt 
följande:  
 


 
En beskrivning av de enskilda enheternas uppdrag, sammansättning m.m. finns i kapitel 2, 3 och 
4 nedan. 
 
1.2 Universitetsstyrelse 
Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess 
uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434), nedan HL).  
Inom universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott.  
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1.3 Internrevision 
Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen 
(2006:1228), nedan IRF).  
 
1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor  
Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmast 
under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 stycket HF). 
 
Rektor ska ha en ställföreträdare (2 kap. 10 § HF). Rektors ställföreträdare ska benämnas 
prorektor. 
 
1.5 Rektors ledningsråd 
Vid Lunds universitet ska finnas ett ledningsråd benämnt Rektors ledningsråd. 
 
1.6 Utbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam utbildningsnämnd. 
Utbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.7  Forskarutbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd. 
Forskarutbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.8 Forskningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskningsnämnd. 
Forskningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.9 Universitetskollegium 
Vid Lunds universitet ska finnas ett universitetskollegium.  
 
1.10 Personalansvarsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en personalansvarsnämnd (beslut 1993-10-25, A 9 13996/93).  
 
1.11 Disciplinnämnd 
Vid Lunds universitet finns en disciplinnämnd (10 kap. 3 § HF). 
 
1.12 Nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet (beslut 2015-03-
19, STYR 2015/143).  
1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
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1.14 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter samt 
biblioteksverksamheter 
 
1.14.1 Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
 Ekonomihögskolan 
 Humanistiska och teologiska fakulteterna 
 Juridiska fakulteten  
 Konstnärliga fakulteten 
 Lunds tekniska högskola 
 Medicinska fakulteten 
 Naturvetenskapliga fakulteten 
 Samhällsvetenskapliga fakulteten 


 
1.14.1.1 Fakultetsstyrelse 
Fakultetens högsta beslutande organ ska vara fakultetsstyrelsen. 
 
1.14.2 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) ska verksamheter inrättas efter beslut av 
rektor. Universitetets särskilda verksamheter ska ledas av en gemensam styrelse. 
1.14.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.14.4 MAX IV- laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund (1994:946)).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
 
 
 
2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
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2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  
Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
 i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
 om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på 
ett betryggande sätt,  


 om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 
 om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av 


internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § IRF,   
 i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 
 om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket HF, 
 om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, 


delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 
verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 


 om en anställningsordning, 
 om viktiga föreskrifter i övrigt, och 
 i övriga frågor av principiell vikt. 


Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport.  
(2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen om:  
 
 förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap. 8 § HF), 
 utseende av rektors ställföreträdare (2 kap. 10 § andra stycket HF),  
 utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap. 1 § andra stycket HF), 
 utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap. 15 § första stycket HF), 
 en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av lärare, 


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 
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Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
 om ägardirektiv till holdingbolag, 
 om anknutna stiftelser, 
 om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som studentkår för viss tid 


(4 kap. 8 § HL), 
 om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket HF, 


och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds universitet. 
 
2.2  Universitetsstyrelsens sammansättning 
Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter (2 kap. 1 § HF). 
Ordförande utses bland övriga ledamöter. Lärarna har rätt att vara representerade medutse tre 
ledamöter. Lärarnas representanterDessa utses genom val (2 kap. 7 a § HF). Vid Lunds 
universitet ska dessa vara personer med anställning som lärare enligt definition i Lunds 
universitets anställningsordning. Studenterna har rätt att vara representerade medutse tre 
ledamöter (2 kap. 7  a § HF). StudentrepresentanternaDessa utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Ledamöterna utom rektor utses för högst tre år (2 kap. 7 § HF). 
 
Ordförande och övriga ledamöter (sju) ska enligt 2 kap. 4 § HL utses av regeringen. 
 
Företrädare för de anställda har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
De utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.3 Revisionsutskott 
Revisionsutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den interna 
styrningen och kontrollen (beslut 2013-10-18, IR 2013/13). 
 
2.4 Internrevision  
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen och rapporterar direkt till 
universitetsstyrelsen (1 kap. 5 a § HF och 9 - 10 §§ IRF).  
 
Internrevisionen ska ledas av en chef som anställs av rektor efter samråd med 
universitetsstyrelsens ordförande. 
 
2.5  Riskutskott 
Riskutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ inför beslut om 
universitetsövergripande riskvärdering och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 
Riskutskottet ska även verka för förståelse och medvetenhet inom universitetet för övergripande 
risker.  
 
2.6 Rektor 
Rektor ansvarar inför universitetsstyrelsen för den löpande verksamheten vid universitetet enligt 
de direktiv och riktlinjer som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen 
informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och verkställa 
universitetsstyrelsens beslut. 
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Andra frågor än de som avses i 2 § (det vill säga 2 kap. 2 § HF) ska avgöras av rektor, om inte  
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 
2. styrelsen har beslutat något annat (2 kap. 3 § HF).  


 
I enlighet med detta tillfaller beslutsbefogenheter som inte omnämns i 2.1 ovan universitetets 
rektor. Rektor fastställer delegation av beslutsbefogenheter för Lunds universitet. 
 
Rektor svarar för myndighetens arbetsgivarepolitik (8 § MF) genom att: 
 i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga 


arbetsgivarpolitiken, 
 se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten, 
 skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och 


erfarenhet. 
 
2.67 Ställföreträdare för rektor: prorektor  
Prorektors mandatperiod ska följa rektors. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer (2 kap. 10 § 
HF). 
 
2.78 Utseende av rektor och prorektor  
Rektor utses av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Det åligger universitets-
styrelsen att höra studenter, lärare och övriga anställda innan förslaget lämnas (2 kap. 8 § HF). 
Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen ska följa följande ordning: 
 Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 
 Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa en 


kravprofil för rektor och prorektor. 
 Universitetsstyrelsens andra uppgift är att efter beredning och hörande i universitetskollegiet 


besluta om förslag till rektor och besluta om prorektor. 
 Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet. 


 
I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 
 
2.89 Universitetskollegium 
 
Uppgifter 
 Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens 


skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och 
prorektor.  


 Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare 
och övriga anställda utser lärarrepresentantertre lärare i universitetsstyrelsen genom val och 
ansvarar för ev. fyllnadsval. 


 
Universitetskollegiet ska inför universitetsstyrelsen redovisa hur jämställdhetsaspekten har 
beaktats i samband med val m.m. enligt 2 kap. 8 § HF. 
 
Organisation och sammansättning 
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Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och platserna fördelas enligt följande: 16 platser fördelas lika över 
fakulteterna och resterande 8 fördelas med hänsyn tagen till fakulteternas antal anställda inom 
kategorin. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda fördelade så att alla 
fakulteter blir representerade och så att övriga anställda utanför fakultetsorganisationen 
garanteras representation. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Representanter för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt övriga anställda utses genom val 
fakultetsvis/motsvarande.  Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till universitetskollegiet är anställda vid 
Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade 
tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
 Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju ledamöter 


som utses inom kollegiet. Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga 
anställda ska ingå i arbetsutskottet. Studenterna ges möjlighet att utse en representant till 
arbetsutskottet. Härutöver ges personalorganisationerna möjlighet att utse varsin företrädare, 
som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i arbetsutskottet.  


 Vid beredning av utseende av rektor och prorektor deltar alla universitetskollegiets 
ledamöter. 


 Vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen deltar inte studenterna. 
 


Mandatperioden för kollegiets ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i universitetskollegiet under mandatperioden väljs en 
ersättare för denna. 
 
2.910 Rektors ledningsråd 
Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, vicerektorer (om rektor har utsett sådana), alla 
dekaner och förvaltningschefen. Ledningsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör 
utbildning och forskning samt innovation och samverkan och i övriga frågor som rör 
uppfyllandet av universitetets långsiktiga strategiska mål. Studenterna har rätt att vara 
representerade medha två ledamöterrepresentanter i rektors ledningsråd.  
 
2.1011 Universitetsförvaltning och förvaltningschef 
Universitetsförvaltningen stödjer universitetsstyrelsen, rektor, fakultetsstyrelserna och 
verksamheten i övrigt i dessas ärendehandläggning och beslutsfattande. Universitets-
förvaltningen sörjer även för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar. 
 
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för administrativa processer och system vid Lunds 
universitet. Förvaltningschefen har ansvar för att utveckla universitetets administration. 
Förvaltningschefen anställs av rektor. 
 
Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 
2.1112 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
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Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad 
nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. 
Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Utbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska 
bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i utbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.1213 Universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på 
grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget 
omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Forskarutbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor 
eller person som rektor utser. Forskarutbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. 
Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade 
med tre ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
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2.1314 Universitetsgemensam forskningsnämnd  
 
Uppdrag 
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden 
bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 
 
Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden 
att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Nämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska bestå av högst 
tretton ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare samt en representant för USV. Representanten för USV utses av 
rektor enligt förslag från USV:s styrelse. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. Student-
representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
Mandatperioden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.1415 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV. 
USV ska ledas av en styrelse. USV:s styrelse ska ha ett samlat ansvar för verksamhet, 
samordning och samverkan med övriga verksamheter inom LU. Rektor fattar beslut om närmare 
uppdrag för USV:s styrelse. Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas 
återkommande. Om inte särskilda skäl föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
Organisation och sammansättning för USV:s -styrelse 
Styrelsen för USV ska bestå av en ordförande som utses av rektor, tre företrädare för enheterna 
inom USV som utses av rektor på förslag från USV:s enheter, tre företrädare för fakulteterna 
som utses av rektor efter förslag från Rektors ledningsråd och två externa ledamöter som utses av 
rektor efter förslag från USV:s enheter. Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. 
Studenterna har rätt att vara representerade i styrelsen för USV med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). USV:s styrelse utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
USV:s styrelse är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.  
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101). 
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 Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande prefekt) om 
inte synnerliga skäl föreligger. En majoritet av styrelsens ledamöter ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769).  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. (1987:1101).  
 
2.1516 Kultur- och museiverksamhet 
Rektor beslutar om att föra verksamheter till eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- 
och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha ett 
samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga verksamheter 
inom Lunds universitet. Rektor fattar beslut om närmare uppdrag för styrelsen.  
 
Organisation och sammansättning 
Styrelsen ska bestå av föreståndarna för vardera av de ingående verksamheterna samt fyra 
externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag från verksamheterna. Rektor utfärdar 
närmare föreskrifter om förfarandet. En av de externa ledamöterna ska vara ordförande och utses 
av rektor. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Studenterna har rätt att ha två representanter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.1617  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (Förordning om den nationella 
forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund, 5§). 
 
Sammansättningen av styrelsen regleras närmare i överenskommelse mellan universitetet, 
Vetenskapsrådet och Vinnova (beslut 2010-06-28, LS 2010/544). 
 
Vid MAX IV-laboratoriet finns en direktör som utses av styrelsen (SFS 1994:946). (Förordning 
om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-
laboratoriet) i Lund 3§). 
 
2.1718 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattar ett universitetsbibliotek (UB) 
och fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom universitetet kan rektor på begäran besluta att föra 
till eller från LUB. 
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Universitetsbibliotekarien har övergripande ansvar för biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitets-
bibliotekarien är chef för UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsen ska ingå en 
ordförande som utses av rektor, universitetsbibliotekarien, tre externa ledamöter samt en 
representant för varje fakultet utsedd av fakultetsstyrelserna. De externa ledamöterna utses av 
rektor efter förslag från LUB. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). . Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
styrelsen för LUB är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. (1987:1101). 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
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3 Fakulteter 
 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan som också kan vara fakultetsstyrelsens ordförande.  . 
Dekanen är normalt fakultetsstyrelsens ordförande.  Fakultetsstyrelsen kan ge valberedningen i 
uppdrag att även söka efter extern ordförande. Prodekanen är normalt vice ordförande i 
fakultetsstyrelsen. I de fall ordförande är extern är dekanen vice ordförande.  
 
I fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter.  
 
En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Antalet 
ledamöter ska vara åtta, tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. I de fall antalet 
ledamöter ska vara åtta eller fjorton, exklusive studentrepresentanter, ska rektor fatta beslut om 
detta. 
 
Normalt är antalet ledamöter tolv exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs då av 
dekanen, en ställföreträdare för dekanenprodekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare, två övriga anställda och två externa ledamöter. Studenterna har rätt att vara 
representerade med tre ledamöter.  
 
I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av fjorton ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till sju 
och antalet externa ledamöter till tre. I övrigt är sammansättningen samma som vid tolv 
ledamöter.  
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I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) minskas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till fyra 
och antalet externa ledamöter till en samt antalet övriga anställda till en. Studenterna har rätt att 
vara representerade med tretvå ledamöter.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och 
utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. (1987:1101). 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen ska företräda fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen är fakultetens chef och 
företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska verka för att forskning och 
utbildning inom fakulteten bedrivs med hög kvalitet och främja samverkan med det omgivande 
samhället. Dekanen ansvarar för fakultetens löpande verksamhet och ska säkra att verksamheten 
bedrivs i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra avtal samt därmed säkerställa 
korrekt myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret upprätthålls. Dekanen har i övrigt de 
beslutsbefogenheter som fakultetsstyrelsen delegerat.  
 
Dekanen ska vara prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. Dekan 
och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda 
vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års 
sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte 
röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 
1 kap. 4 § HF. 
Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
c) Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet 


än den egna som utanför Lunds universitet.   
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter 
förslag genom val enligt punkterna a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val 
av prodekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar 
minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
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doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang 
räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande  
Rektor utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen 
föreslår externa ledamöter för rektor utan val.  
EnI det fall fakultetsstyrelsen gett valberedningen i uppdrag att även söka en extern ordförande 
kan valberedningen föreslå en av de föreslagna externa ledamöterna kan vara 
fakultetsstyrelsenssom ordförande om valberedningen så föreslår. Valberedningen ska ge de röst-
berättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärliga kompetenta lärare samt för 
övriga ledamöteranställda i fakultetsstyrelser  
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnadeanställda tillsvidare 
eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är förordnadeanställd tillsvidare eller har förordnande som omfattar 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang 
räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.8 Val av valberedning och valberedningens sammansättning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, exklusive 
studentrepresentanter.  
Fakultetsstyrelsen beslutar om storlek och sammansättning på valberedningen utifrån följande.  
 
Valberedningen ska bestå av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
företrädare för övriga anställda samt minst två företrädare för studenterna. De vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärarna ska vara i majoritet. Valberedningen utser sin ordförande inom 
sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningen.  
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Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
Valberedningen ska bestå av sju ledamöter, varav fyra företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och tre företrädare för övriga anställda. Studenterna deltar endast 
i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater som dekan, prodekan samt externa 
ledamöter, varav en eventuell extern ordförande. 
Kriterier för att vara röst- och nomineringsberättigad vid val av företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt respektive företrädare för övriga anställda i val till valberedning är desamma som 
vid val av ledamöter i fakultetsstyrelse, se 3.7.  
De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichefen/motsvarande. 
Efter nomineringen upprättar kanslichefen/motsvarande ett förslag till valberedning och dess 
uppgifter, som de röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichefen/motsvarande ansvarar 
för valförrättningen. 
Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I de fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem personer ledamöter, exklusive 
studentrepresentanterna, samt då majoriteten bland ledamöterna i valberedningen inte längre är 
företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska kanslichefen/motsvarande 
ansvara för att fyllnadsval genomförs. 
För valberedning som utsetts före 2017-02-15 gäller övergångsbestämmelser såsom de anges 
under rubriken ikraftträdande i detta dokument. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning, i vallokal eller genom elektroniskt förfarande. 
Valförfarandet ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på 
såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den 
uppta namn på så många valbara personer som valet avser. 
 
3.10  Studenternas medverkan i valberedningsprocessen  
Då valberedningen upprättar förslag till dekan, prodekan och externa ledamöter samt eventuellt 
förslag om extern ordförande ska den bereda företrädare för berörda studentkårer närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt. 
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4 Institutioner 
Det som föreskrivs under punkterna 4.1 till 4.5 ska gälla även för andra motsvarande enheter vid 
Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på annat sätt, se 
3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. (1987:1101). 
Mandatperioden för ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om det föreligger 
särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet ledamöter och 
sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § HL). 
 
Institutionsstyrelsens ledamöter, förutom ordförande och studentrepresentanterna, utses genom 
val. 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en 
period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med 
hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan 
med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
Prefekten ansvarar för institutionens löpande verksamhet och ska säkra att verksamheten bedrivs 
i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra avtal samt därmed säkerställa korrekt 
myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret upprätthålls. Prefekten har i övrigt de 
beslutsbefogenheter som institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen delegerat.  
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4.5       Ställföreträdande prefekt 
Prefekten ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande prefekt. Den 
ställföreträdande prefekten utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter förslag från 
institutionens anställda.  
 
Den ställföreträdande prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande och beslutande 
organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda studenters studieprestationer och 
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid 
handläggning av personalärenden som regleras genom anställningsordningen samt i beredning av 
val där studenterna inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas 
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av 
beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren inte har utsett någon 
studentrepresentant ska information lämnas till studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera 
instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, 
ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs utgöra remissinstans, eller, om flera kårers 
verksamhetsområden berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit 
överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, 
behöver dock inte föredras, såvida denna person inte är universitetets rektor. Rektors beslut fattas 
normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av förvaltningschefen eller den förvaltningschefen 
sätter i sitt ställe. 
 
Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets 
beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande 
av ett skriftligt förslag till beslut personligen presenterar detta genom redovisning för den person 
eller de personer som ska fatta beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har ansvar för att 
ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna föreskrifter. 
Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden goda förutsättningar för att fatta beslut som 
uppfyller de mål som har ställts upp för den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Lunds 
universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen 
(1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som 
anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av föredraganden, 
undertecknas av sekreteraren och justeras snarast.  
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat beslutet samt 
vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 
ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 
 
Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskoleförordningen 
universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden 
samt den som utsetts att vara examinator. 
 
Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som 
till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte 
annat är särskilt föreskrivet. 
 
Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden 
hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
Ikraftträdande 
Arbetsordningen träder i kraft 2016-07-01 2017-02-15-och ersätter då Arbetsordning för Lunds 
universitet fastställd av universitetsstyrelsen 2015-09-182016-06-22, dnr STYR 
2015/9622016/702. 
 
Övergångsbestämmelser 
Bestämmelsen avseende valberedningens sammansättning och storlek i avsnitt 3.8 träder i kraft 
för valberedning som väljs efter 2017-02-15. För valberedning som valts före 2017-02-15 gäller 
avsnitt 3.8 samt avsnitt 3.10 såsom det anges i Arbetsordning för Lunds universitet fastställd 
2016-06-22 (dnr STYR 2016/702).  
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Dnr STYR 2016/1486 


 
 


 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 
 
 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-02-15, §xx  
 
Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer 
Lunds universitet följande arbetsordning.  
 
 
Inledning 
Lunds universitet är sedan 350 år ett centrum för bildning och lärdom. Universitetets framgångar 
är nära kopplade till traditionen av kollegial granskning som den kvalitetsdrivande principen i 
akademisk utbildning och forskning. Den kollegiala principen är en garant för trovärdig 
kunskapsutveckling där objektivitet, saklighet och reproducerbarhet är centrala begrepp.  
 
När lärosätena 2011 gavs utökat mandat att själva fastställa de interna styrformerna valde Lunds 
universitet att bibehålla traditionen av kollegialt ledarskap med långtgående delegationer och ett 
samlat ansvar på fakultetsnivå. Det sammanhållna ansvaret rymmer både kvalitetssäkring och 
utveckling av utbildning och forskning, rekrytering, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, 
stödverksamhet samt resursfördelning. Långtgående delegationer är särskilt viktiga vid ett 
lärosäte av Lunds storlek där varje fakultet måste ges utrymme att utveckla sin särart och sitt 
ämnesområdes prioriteringar.  
 
Fakultetsstyrelser och institutionsstyrelser utses genom val och har en majoritet av 
vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. Dessa valda organ har det övergripande ansvaret 
för samt en kontrollerande funktion över fakultetens respektive institutionens verksamhet. De 
valda organens beslutanderätt är viktig för det interna medinflytandet och bidrar till hälsosam 
maktdelning. Som kunskapsorganisation är universitetets framgång beroende av medarbetarnas 
yrkesmässiga engagemang och i en organisation med stora möjligheter till medinflytande skapas 
förutsättningar för detta. Ledare på institutions- och fakultetsnivå (prefekter/dekaner) är lärare 
och utses av överordnad nivå efter hörande eller val. En akademisk ledare får därigenom 
legitimitet både från högre och lägre organisatorisk nivå, vilket krävs för att kunna bidra till 
välgrundad förnyelse. En akademisk ledare verkar i ett system med både över- och underchefer, 
vilket gör linjestyrningens princip lika närvarande som den kollegiala styrningen. 
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Nutidens universitet är samtidigt myndigheter under regeringen och ska följa de lagar, och 
förordningar som åvilar myndigheten, gällande kollektivavtal och andra avtal samt på ett korrekt 
sätt utföra myndighetsutövning och uppfylla arbetsgivaransvaret. Ett framgångsrikt universitet 
måste således idag klara att både levandehålla den kollegiala principen för bibehållandet av en 
kvalitetsdrivande kultur, där initiativkraften hos den akademiska professionen uppmuntras och 
utvecklas, samtidigt som universitetet på ett fullgott sätt ska uppfylla kraven som ställs på 
myndigheter under regeringen. Vid universitetet pågår de olika styrprinciperna samtidigt – den 
kollegiala processen av kunskapsdriven utveckling, den regelmässiga styrningen som följer av 
myndighetsansvaret samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och 
uppföljning. Både enskilda ledare och ledamöter i beslutsfattande organ verkar inom och genom 
dessa styrformer. 
 
Lunds universitets arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras 
samt klarlägga ansvarsförhållanden mellan olika nivåer och funktioner inom lärosätet.  
 
Definitioner 


1. Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ 
inom universitetet ska råda balans mellan könen. Med balans menas i denna 
arbetsordning att representationen av det ena könet inte får understiga 40 procent av 
ledamöterna. 


 
2. Med lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i gällande 


anställningsordning för Lunds universitet. Med vetenskapligt eller konstnärligt kompetent 
lärare avses professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs 
doktorsexamen eller motsvarande kompetens. 


 
Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 
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1. Organisation 
 
1.1  Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt 
följande:  
 


 
En beskrivning av de enskilda enheternas uppdrag, sammansättning m.m. finns i kapitel 2, 3 och 
4 nedan. 
 
1.2 Universitetsstyrelse 
Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess 
uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434), nedan HL).  
Inom universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott.  
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1.3 Internrevision 
Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen 
(2006:1228), nedan IRF).  
 
1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor  
Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmast 
under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 stycket HF). 
 
Rektor ska ha en ställföreträdare (2 kap. 10 § HF). Rektors ställföreträdare ska benämnas 
prorektor. 
 
1.5 Rektors ledningsråd 
Vid Lunds universitet ska finnas ett ledningsråd benämnt Rektors ledningsråd. 
 
1.6 Utbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam utbildningsnämnd. 
Utbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.7  Forskarutbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd. 
Forskarutbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.8 Forskningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskningsnämnd. 
Forskningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.9 Universitetskollegium 
Vid Lunds universitet ska finnas ett universitetskollegium.  
 
1.10 Personalansvarsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en personalansvarsnämnd (beslut 1993-10-25, A 9 13996/93).  
 
1.11 Disciplinnämnd 
Vid Lunds universitet finns en disciplinnämnd (10 kap. 3 § HF). 
 
1.12 Nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet (beslut 2015-03-
19, STYR 2015/143).  
 
1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
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1.14 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter samt 
biblioteksverksamheter 
 
1.14.1 Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
 Ekonomihögskolan 
 Humanistiska och teologiska fakulteterna 
 Juridiska fakulteten  
 Konstnärliga fakulteten 
 Lunds tekniska högskola 
 Medicinska fakulteten 
 Naturvetenskapliga fakulteten 
 Samhällsvetenskapliga fakulteten 


 
1.14.1.1 Fakultetsstyrelse 
Fakultetens högsta beslutande organ ska vara fakultetsstyrelsen. 
 
1.14.2 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) ska verksamheter inrättas efter beslut av 
rektor. Universitetets särskilda verksamheter ska ledas av en gemensam styrelse. 
1.14.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.14.4 MAX IV- laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund (1994:946)).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
 
 
 
2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
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2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  
Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
 i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
 om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på 
ett betryggande sätt,  


 om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 
 om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av 


internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § IRF,   
 i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 
 om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket HF, 
 om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, 


delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 
verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 


 om en anställningsordning, 
 om viktiga föreskrifter i övrigt, och 
 i övriga frågor av principiell vikt. 


Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport.  
(2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen om:  
 
 förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap. 8 § HF), 
 utseende av rektors ställföreträdare (2 kap. 10 § andra stycket HF),  
 utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap. 1 § andra stycket HF), 
 utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap. 15 § första stycket HF), 
 en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av lärare, 


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 
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Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
 om ägardirektiv till holdingbolag, 
 om anknutna stiftelser, 
 om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som studentkår för viss tid 


(4 kap. 8 § HL), 
 om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket HF, 


och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds universitet. 
 
2.2  Universitetsstyrelsens sammansättning 
Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter (2 kap. 1 § HF). 
Ordförande utses bland övriga ledamöter. Lärarna har rätt att utse tre ledamöter. Dessa utses 
genom val (2 kap. 7 a § HF). Vid Lunds universitet ska dessa vara personer med anställning som 
lärare enligt definition i Lunds universitets anställningsordning. Studenterna har rätt att utse tre 
ledamöter (2 kap. 7 a § HF). Dessa utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Ledamöterna utom rektor utses för högst tre år (2 kap. 7 § HF). 
 
Ordförande och övriga ledamöter (sju) ska enligt 2 kap. 4 § HL utses av regeringen. 
 
Företrädare för de anställda har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
De utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.3 Revisionsutskott 
Revisionsutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den interna 
styrningen och kontrollen (beslut 2013-10-18, IR 2013/13). 
 
2.4 Internrevision  
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen och rapporterar direkt till 
universitetsstyrelsen (1 kap. 5 a § HF och 9 - 10 §§ IRF).  
 
Internrevisionen ska ledas av en chef som anställs av rektor efter samråd med 
universitetsstyrelsens ordförande. 
 
2.5  Riskutskott 
Riskutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ inför beslut om 
universitetsövergripande riskvärdering och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 
Riskutskottet ska även verka för förståelse och medvetenhet inom universitetet för övergripande 
risker.  
 
2.6 Rektor 
Rektor ansvarar inför universitetsstyrelsen för den löpande verksamheten vid universitetet enligt 
de direktiv och riktlinjer som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen 
informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och verkställa 
universitetsstyrelsens beslut. 
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Andra frågor än de som avses i 2 kap. 2 § HF ska avgöras av rektor, om inte  
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 
2. styrelsen har beslutat något annat (2 kap. 3 § HF).  


 
I enlighet med detta tillfaller beslutsbefogenheter som inte omnämns i 2.1 ovan universitetets 
rektor. Rektor fastställer delegation av beslutsbefogenheter för Lunds universitet. 
 
Rektor svarar för myndighetens arbetsgivarepolitik (8 § MF) genom att: 
 i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga 


arbetsgivarpolitiken, 
 se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten, 
 skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och 


erfarenhet. 
 
2.7 Ställföreträdare för rektor: prorektor  
Prorektors mandatperiod ska följa rektors. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer (2 kap. 10 § 
HF). 
 
2.8 Utseende av rektor och prorektor  
Rektor utses av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Det åligger universitets-
styrelsen att höra studenter, lärare och övriga anställda innan förslaget lämnas (2 kap. 8 § HF). 
Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen ska följa följande ordning: 
 Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 
 Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa en 


kravprofil för rektor och prorektor. 
 Universitetsstyrelsens andra uppgift är att efter beredning och hörande i universitetskollegiet 


besluta om förslag till rektor och besluta om prorektor. 
 Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet. 


 
I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 
 
2.9 Universitetskollegium 
 
Uppgifter 
 Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens 


skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och 
prorektor.  


 Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare 
och övriga anställda utser tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för ev. 
fyllnadsval. 


 
Universitetskollegiet ska inför universitetsstyrelsen redovisa hur jämställdhetsaspekten har 
beaktats i samband med val m.m. enligt 2 kap. 8 § HF. 
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Organisation och sammansättning 
Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och platserna fördelas enligt följande: 16 platser fördelas lika över 
fakulteterna och resterande 8 fördelas med hänsyn tagen till fakulteternas antal anställda inom 
kategorin. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda fördelade så att alla 
fakulteter blir representerade och så att övriga anställda utanför fakultetsorganisationen 
garanteras representation. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Representanter för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt övriga anställda utses genom val 
fakultetsvis/motsvarande.  Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till universitetskollegiet är anställda vid 
Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade 
tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
 Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju ledamöter 


som utses inom kollegiet. Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga 
anställda ska ingå i arbetsutskottet. Studenterna ges möjlighet att utse en representant till 
arbetsutskottet. Härutöver ges personalorganisationerna möjlighet att utse varsin företrädare, 
som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i arbetsutskottet.  


 Vid beredning av utseende av rektor och prorektor deltar alla universitetskollegiets 
ledamöter. 


 Vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen deltar inte studenterna. 
 


Mandatperioden för kollegiets ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i universitetskollegiet under mandatperioden väljs en 
ersättare för denna. 
 
2.10 Rektors ledningsråd 
Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, vicerektorer (om rektor har utsett sådana), alla 
dekaner och förvaltningschefen. Ledningsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör 
utbildning och forskning samt innovation och samverkan och i övriga frågor som rör 
uppfyllandet av universitetets långsiktiga strategiska mål. Studenterna har rätt att ha två 
representanter i rektors ledningsråd.  
 
2.11 Universitetsförvaltning och förvaltningschef 
Universitetsförvaltningen stödjer universitetsstyrelsen, rektor, fakultetsstyrelserna och 
verksamheten i övrigt i dessas ärendehandläggning och beslutsfattande. Universitets-
förvaltningen sörjer även för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar. 
 
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för administrativa processer och system vid Lunds 
universitet. Förvaltningschefen har ansvar för att utveckla universitetets administration. 
Förvaltningschefen anställs av rektor. 
 
Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 
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2.12 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad 
nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. 
Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Utbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska 
bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i utbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.13 Universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på 
grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget 
omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Forskarutbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor 
eller person som rektor utser. Forskarutbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. 
Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade 
med tre ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
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2.14 Universitetsgemensam forskningsnämnd  
 
Uppdrag 
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden 
bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 
 
Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden 
att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Nämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska bestå av högst 
tretton ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare samt en representant för USV. Representanten för USV utses av 
rektor enligt förslag från USV:s styrelse. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. Student-
representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
Mandatperioden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.15 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV. 
USV ska ledas av en styrelse. USV:s styrelse ska ha ett samlat ansvar för verksamhet, 
samordning och samverkan med övriga verksamheter inom LU. Rektor fattar beslut om närmare 
uppdrag för USV:s styrelse. Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas 
återkommande. Om inte särskilda skäl föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
Organisation och sammansättning för USV:s -styrelse 
Styrelsen för USV ska bestå av en ordförande som utses av rektor, tre företrädare för enheterna 
inom USV som utses av rektor på förslag från USV:s enheter, tre företrädare för fakulteterna 
som utses av rektor efter förslag från Rektors ledningsråd och två externa ledamöter som utses av 
rektor efter förslag från USV:s enheter. Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. 
Studenterna har rätt att vara representerade i styrelsen för USV med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). USV:s styrelse utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
USV:s styrelse är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.  
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101). 
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Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande prefekt) om 
inte synnerliga skäl föreligger. En majoritet av styrelsens ledamöter ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769).  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
2.16 Kultur- och museiverksamhet 
Rektor beslutar om att föra verksamheter till eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- 
och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha ett 
samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga verksamheter 
inom Lunds universitet. Rektor fattar beslut om närmare uppdrag för styrelsen.  
 
Organisation och sammansättning 
Styrelsen ska bestå av föreståndarna för vardera av de ingående verksamheterna samt fyra 
externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag från verksamheterna. Rektor utfärdar 
närmare föreskrifter om förfarandet. En av de externa ledamöterna ska vara ordförande och utses 
av rektor. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Studenterna har rätt att ha två representanter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.17  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (Förordning om den nationella 
forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund, 5§). 
 
Sammansättningen av styrelsen regleras närmare i överenskommelse mellan universitetet, 
Vetenskapsrådet och Vinnova (beslut 2010-06-28, LS 2010/544). 
 
Vid MAX IV-laboratoriet finns en direktör som utses av styrelsen (SFS 1994:946). (Förordning 
om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-
laboratoriet) i Lund 3§). 
 
2.18 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattar ett universitetsbibliotek (UB) 
och fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom universitetet kan rektor på begäran besluta att föra 
till eller från LUB. 
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Universitetsbibliotekarien har övergripande ansvar för biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitets-
bibliotekarien är chef för UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsen ska ingå en 
ordförande som utses av rektor, universitetsbibliotekarien, tre externa ledamöter samt en 
representant för varje fakultet utsedd av fakultetsstyrelserna. De externa ledamöterna utses av 
rektor efter förslag från LUB. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
styrelsen för LUB är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
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3 Fakulteter 
 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan. Dekanen är normalt fakultetsstyrelsens ordförande.  
Fakultetsstyrelsen kan ge valberedningen i uppdrag att även söka efter extern ordförande. 
Prodekanen är normalt vice ordförande i fakultetsstyrelsen. I de fall ordförande är extern är 
dekanen vice ordförande.  
 
I fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter. En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta 
lärare. Antalet ledamöter ska vara åtta, tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. I de 
fall antalet ledamöter ska vara åtta eller fjorton, exklusive studentrepresentanter, ska rektor fatta 
beslut om detta. 
 
Normalt är antalet ledamöter tolv exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs då av 
dekanen, prodekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, två övriga anställda 
och två externa ledamöter. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.  
 
I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av fjorton ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till sju 
och antalet externa ledamöter till tre. I övrigt är sammansättningen samma som vid tolv 
ledamöter.  
I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) minskas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till fyra 
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och antalet externa ledamöter till en samt antalet övriga anställda till en. Studenterna har rätt att 
vara representerade med två ledamöter.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och 
utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen är fakultetens chef och företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska 
verka för att forskning och utbildning inom fakulteten bedrivs med hög kvalitet och främja 
samverkan med det omgivande samhället. Dekanen ansvarar för fakultetens löpande verksamhet 
och ska säkra att verksamheten bedrivs i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och 
andra avtal samt därmed säkerställa korrekt myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret 
upprätthålls. Dekanen har i övrigt de beslutsbefogenheter som fakultetsstyrelsen delegerat.  
 
Dekanen ska vara prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. Dekan 
och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda 
vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års 
sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte 
röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 
1 kap. 4 § HF. 
Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
c) Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet 


än den egna som utanför Lunds universitet.   
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter 
förslag genom val enligt punkterna a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val 
av prodekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar 
minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang 
räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 







 


16 
 


 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande Rektor utser externa 
ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen föreslår externa ledamöter 
för rektor utan val.  
I det fall fakultetsstyrelsen gett valberedningen i uppdrag att även söka en extern ordförande kan 
valberedningen föreslå en av de externa ledamöterna som ordförande. Valberedningen ska ge de 
röstberättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärliga kompetenta lärare samt för 
övriga anställda i fakultetsstyrelser  
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har minst 
två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är 
dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i 
enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är anställd tillsvidare eller har minst två års sammanhängande 
anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och 
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § 
HF. 
 
3.8 Val av valberedning och valberedningens sammansättning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, exklusive 
studentrepresentanter. Fakultetsstyrelsen beslutar om storlek och sammansättning på 
valberedningen utifrån följande.  
 
Valberedningen ska bestå av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
företrädare för övriga anställda samt minst två företrädare för studenterna. De vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärarna ska vara i majoritet. Valberedningen utser sin ordförande inom 
sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningen.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
Studenterna deltar endast i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater som dekan, 
prodekan samt externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande. 
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Kriterier för att vara röst- och nomineringsberättigad vid val av företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt respektive företrädare för övriga anställda i val till valberedning är desamma som 
vid val av ledamöter i fakultetsstyrelse, se 3.7.  
 
De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichefen/motsvarande. 
 
Efter nomineringen upprättar kanslichefen/motsvarande ett förslag till valberedning och dess 
uppgifter, som de röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichefen/motsvarande ansvarar 
för valförrättningen. 
 
Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I de fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem ledamöter, exklusive studentrepresentanterna, samt 
då majoriteten bland ledamöterna i valberedningen inte längre är företrädare för vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare ska kanslichefen/motsvarande ansvara för att fyllnadsval 
genomförs. 
 
För valberedning som utsetts före 2017-02-15 gäller övergångsbestämmelser såsom de anges 
under rubriken ikraftträdande i detta dokument. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning, i vallokal eller genom elektroniskt förfarande. 
Valförfarandet ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på 
såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den 
uppta namn på så många valbara personer som valet avser. 
  







 


18 
 


4 Institutioner 
Det som föreskrivs under punkterna 4.1 till 4.5 ska gälla även för andra motsvarande enheter vid 
Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på annat sätt, se 
3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
Mandatperioden för ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om det föreligger 
särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet ledamöter och 
sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § HL). 
 
Institutionsstyrelsens ledamöter, förutom ordförande och studentrepresentanterna, utses genom 
val. 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en 
period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med 
hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan 
med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
Prefekten ansvarar för institutionens löpande verksamhet och ska säkra att verksamheten bedrivs 
i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra avtal samt därmed säkerställa korrekt 
myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret upprätthålls. Prefekten har i övrigt de 
beslutsbefogenheter som institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen delegerat.  
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4.5       Ställföreträdande prefekt 
Prefekten ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande prefekt. Den 
ställföreträdande prefekten utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter förslag från 
institutionens anställda.  
 
Den ställföreträdande prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande och beslutande 
organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda studenters studieprestationer och 
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid 
handläggning av personalärenden som regleras genom anställningsordningen samt i beredning av 
val där studenterna inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas 
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av 
beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren inte har utsett någon 
studentrepresentant ska information lämnas till studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera 
instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, 
ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs utgöra remissinstans, eller, om flera kårers 
verksamhetsområden berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit 
överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, 
behöver dock inte föredras, såvida denna person inte är universitetets rektor. Rektors beslut fattas 
normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av förvaltningschefen eller den förvaltningschefen 
sätter i sitt ställe. 
 
Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets 
beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande 
av ett skriftligt förslag till beslut personligen presenterar detta genom redovisning för den person 
eller de personer som ska fatta beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har ansvar för att 
ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna föreskrifter. 
Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden goda förutsättningar för att fatta beslut som 
uppfyller de mål som har ställts upp för den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Lunds 
universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen 
(1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som 
anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av föredraganden, 
undertecknas av sekreteraren och justeras snarast.  
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat beslutet samt 
vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 
ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 


Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskoleförordningen 
universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden 
samt den som utsetts att vara examinator. 


Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som 
till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte 
annat är särskilt föreskrivet. 


Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden 
hanteras korrekt och rättssäkert. 


Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 


Ikraftträdande 
Arbetsordningen träder i kraft 2017-02-15-och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2016-06-22, dnr STYR 2016/702. 


Övergångsbestämmelser 
Bestämmelsen avseende valberedningens sammansättning och storlek i avsnitt 3.8 träder i kraft 
för valberedning som väljs efter 2017-02-15. För valberedning som valts före 2017-02-15 gäller 
avsnitt 3.8 samt avsnitt 3.10 såsom det anges i Arbetsordning för Lunds universitet fastställd 
2016-06-22 (dnr STYR 2016/702).  
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In ternrevis ionen 
Guni l la  Norberg 


 Internrevisionens årsrapport 2016 


Internrevisionens uppdrag definieras i Internrevisionsförordningen (2006:1228). 
Här framgår att internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av 
myndighetens process för intern styrning och kontroll och utifrån en analys av 
verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och 
kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav 
som framgår av 3 § myndighetsförordningen.  


Universitetsstyrelsen beslutar om internrevisionens revisionsplan och revisions-
chefen rapporterar iakttagelser och rekommendationer till styrelsen. Enligt förord-
ningen ska universitetsstyrelsen besluta om åtgärder med anledning av intern-
revisionens iakttagelser och rekommendationer. 


Internrevisionen anser sammanfattningsvis att våra iakttagelser och rekommen-
dationer från granskningsarbetet 2016 har beaktats, men att det ännu återstår 
åtgärder att genomföra.  


Uppföljningen av rekommendationer från granskningar 2010-2015 visar att 
huvuddelen av rekommendationerna genomförts och att arbete pågår med att 
genomföra flertalet av resterande rekommendationer.  


Internrevisionen överlämnar årsrapport 2016 till styrelsen för beslut om åtgärder. 


Gunilla Norberg 
Revisionschef 


2017-02-01 
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1. Internrevisionen 2016 
1.1 2016 års revisionsplan 
Styrelsen fastställde 2016 års revisionsplan den 11 december 2015. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2016. 


1. Granskningsprojekt  
ISK inom projekthanteringen Rapport i april 


Rekryteringsprocessen med inriktning mot 
utlysningar och företrädesrätt 


Rapport i april 


Universitetets hantering av personuppgifter Rapport i juni 


Resursfördelning och styrning av 
gemensam förvaltning 


Rapport i juni  


ISK inom utbildning på forskarnivå Rapport i juni 


Intern styrning och kontroll på institution Rapport i oktober 


Intern styrning och kontroll på institution Rapport i oktober 


ISK inom djurförsöksverksamheten Rapport i december 
3. Övrigt   
Rådgivning ad hoc Har genomförts löpande 


Rådgivning enligt särskild begäran Inga uppdrag 


Årsrapport Har genomförts 


Risk- och väsentlighetsanalys Har genomförts 


Granskning hos annan högskola Har genomförts enligt revisionsplan 
för uppdraget 


 


Internrevisionen har tre anställda. Av de personella resurserna avgår motsvarande 
0,25 årsarbetskraft per år till genomförande av uppdrag vid Högskolan Kristian-
stad, vilket ger ett utfall för uppdraget inom Lunds universitet för 2016 på 2,75 
årsarbetare. Därutöver fanns ekonomiska resurser att använda för anlitande av 
externa konsulter. Internrevisionen har använt sig av konsultstöd för metodut-
veckling motsvarande ca 29 timmars stöd.  


1.2 Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska revisionschefen utveckla och 
upprätthålla ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Programmet 
ska omfatta såväl intern som extern utvärdering.  


Internrevisionen genomför årligen en intern kvalitetsutvärdering av sin verksam-
het. Som ett led i denna får de som berörts av granskningarna bedöma sin erfaren-
het av internrevisionen ur olika aspekter. Under 2016 har internrevisionen omar-
betat enkäterna och lagt till fler och mer djupgående frågor. Frågorna som ställs i 
den löpande enkäten efter varje granskning avser bland annat bemötande, den 
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information som lämnades inför granskningen samt hur relevanta de frågor som 
ställdes och de iakttagelser och rekommendationer som lämnades i rapporten var. 
Frågorna i enkäten är formulerade som påståenden där svar lämnas enligt en 
fyrgradig skala från instämmer helt till instämmer inte alls. I den årliga enkäten, 
som ställs till personer i ledningen och vissa andra chefer, finns bland annat frågor 
om nyttan med internrevisionen, om internrevisionen har den kompetens som 
krävs, om internrevisionen uppfattas som opartisk och objektiv samt om 
rapporterna är välstrukturerade och lättlästa. Dessutom ges möjlighet att ange vad 
man skulle vilja att internrevisionen gör mer av. Vissa frågor besvaras med den 
fyrgradiga skalan, från instämmer helt till instämmer inte alls, men det ges för 
vissa frågor möjlighet att lämna mer utförliga kommentarer. Svaren för 2016 visar 
ett positivt omdöme om internrevisionen med i huvudsak svarsalternativen 
instämmer helt eller instämmer till stor del.  
 
I internrevisionens kvalitetsutvärdering ingår också dels fortlöpande uppföljningar 
av internrevisionsverksamheten och dels genomförande av en årlig självutvärde-
ring av enhetens verksamhet. Utifrån detta arbete bekräftas att internrevisionsverk-
samheten är organisatoriskt oberoende och att arbetet bedrivs i enlighet med 
internrevisionsförordningen och god sed. 
 
Enligt god sed ska en extern kvalitetsutvärdering av internrevisionen genomföras 
minst en gång vart femte år. En sådan genomfördes senast 2012 och genomförs 
nästa gång år 2017. Utvärderingen 2012 visade att internrevisionen vid Lunds uni-
versitet utförs i överensstämmelse med IIAs Standards, Code of Ethics samt intern-
revisionsförordningen. 
 
1.3 Revisionsutskottet  
Revisionschefen är föredragande i revisionsutskottet och ansvarar för utskottets 
kallelser, handlingar och minnesanteckningar. 


Internrevisionen har föredragit alla revisionsrapporter i revisionsutskottet före 
publicering. Yttranden från de granskade verksamheterna, med angivande av vilka 
åtgärder som kommer att vidtas, har också behandlats av utskottet. Revisionsut-
skottet avrapporterar löpande sitt arbete till universitetsstyrelsen vid styrelsens 
sammanträden. 
 
Enligt revisionsutskottets arbetsordning ska revisionsutskottet bedöma den interna 
revisionens effektivitet och årligen i samband med utskottets decembermöte lämna 
ett utlåtande utifrån gjord bedömning. För 2016 har utskottet lämnat följande 
utlåtande: 
Under året skakade det s.k. Macchiariniärendet, inte bara Karolinska institutet 
(KI), utan alla våra lärosäten i grunden. Sten Heckschers utredning kritiserade KI 
”för en nonchalans mot regler, för hur en myndighet ska sköta sina angelägen-
heter”. Eller med Heckschers ord ”ett lättsinnigt förhållningssätt till formalia ökar 
risken för misstag i sak”.  
Ett återkommande tema för Lunds universitets internrevision gentemot revisions-
utskottet och styrelsen, är att arbetet inte är klart bara för att det finns ett regelverk. 
Styrelsen måste också se till att berörda följer regelverket. Annars uppstår ett gap 
mellan vad som ska göras och vad som faktiskt görs. Detta synsätt har väglett 
internrevisionen i dess arbete under 2016, som har präglats av stor effektivitet. 
Mot denna bakgrund uttrycker revisionsutskottet sitt tack till internrevisionen, som 
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på ett konstruktivt sätt bidragit till att utveckla styrelsens och utskottets arbete 
inom detta område.  
 
1.4 Övrigt  
Internrevisionen har inom ramen för revisionsplanen utrymme att ge råd och stöd 
till verksamheten. Detta har skett löpande under året. 


2. Iakttagelser och rekommendationer från 
granskningar rapporterade 2016 
Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2016 års revi-
sionsplan. Efter varje genomförd granskning har IR överlämnat en rapport med 
gjorda iakttagelser och rekommendationer till den granskade verksamheten, 
alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  


Nedan följer en sammanfattning av 2016 års granskningsarbete med gjorda iaktta-
gelser och lämnade rekommendationer. Vissa rapporter samt svar på dessa har 
skriftligen rapporterats till styrelsen i samband med delårsrapporten i september 
2016. Dessa har markerats i texten nedan. 
 
Rapporterna i oförkortat skick finns att hämta på följande länk. 
www.lu.se/internrevisionensrapporter. Detta gäller dock inte rapporterna över 
institutionsgranskningarna.  
 
Granskning av intern styrning och kontroll inom projekthante-
ringen 
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen inom universitetets projekthantering. I detta har ingått en bedömning av om 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Granskningen har omfattat 
interna universitetsgemensamma projekt där rektor, förvaltningschef, utbildnings-
nämnden eller forskningsnämnden fattar beslut.   
 
Vid avdelningen Utveckling inom universitetsledningens stab finns ett projekt-
kontor som enligt beskrivningen i första hand är ett stöd till universitetsledningen 
och projektens uppdragsgivare. Kontoret hanterar de projekt där rektor, förvalt-
ningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om genomförande 
och finansiering. Projektkontoret genomför främst kvalitetssäkring av projektpla-
ner och beslutsdokument, uppföljning av pågående projekt samt rapporterar om 
projekten till universitetsledningen. På projektkontorets kostnadsställe samlas alla 
projektmedel för att ge transparens. Projektkontoret är ingen avdelning utan besk-
rivs som ett ”virtuellt” kontor. Några extra resurser tillfördes enligt uppgift inte när 
projektkontoret bildades.  
 
Universitetets riktlinjer för hur projektarbete ska bedrivas återfinns på LU Wiki 
via en länk från medarbetarwebben. På informationssidorna finns en beskrivning 
av universitetets projektprocess/projektmodell och projektroller. Det finns också 
en lista över pågående och avslutade projekt samt olika mallar och projekttips. Av 
beskrivningen framgår att det finns en stor mängd projektmodeller men att univer-
sitetet har valt att använda en egen projektmodell som är tillräckligt bra för univer-
sitetets behov utan att falla i fällan av "excellent byråkrati". Projektmallarna är 



http://www.lu.se/internrevisionensrapporter
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generella och enligt informationen på LU Wiki är det viktigaste inte att man följer 
mallarna utan att man som projektledare (och styrgruppsordförande) kan svara på 
frågorna Varför - Vad - Hur - Vem - När - Hur mycket. Av vägledningen framgår 
också att de centrala rollerna är styrgruppens ordförande och projektledaren. Dessa 
måste alltid finnas oavsett projektets storlek och uppgift medan de andra rollerna 
bemannas efter behov. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det inte är tydligt vilket utvecklingsarbete som ska 
bedrivas i projektform och vilka projekt som ska följa projektprocessen. Det sker 
inte heller någon tydlig prioritering av arbetet. Detta tillsammans med de brister 
som har framkommit beträffande samordningen mellan bedrivna projekt kan med-
föra att det går åt onödiga resurser för att genomföra arbetet och att problem upp-
står i verksamheten. För att samordningen ska fungera bör det finnas tydliga krite-
rier för när universitetsövergripande utvecklingsarbete, oavsett vem som fattar 
beslut om arbetets genomförande, ska bedrivas som ett projekt och att projektpro-
cessen då ska följas. Det bör också ske en tydlig gemensam prioritering av möjliga 
projekt inte minst för att undvika alltför hög belastning när resultaten ska imple-
menteras. För att förbättra samordningen bör det finns någon som har ett tydligt 
övergripande samordningsansvar.  
 
Universitetets projektmodell har en relativt svag styrning jämfört med andra van-
liga projektmodeller och dessutom upplevs roller och ansvar som något oklara. De 
mallar som finns är frivilliga att använda, vilket medför att man inte får samma 
projektdokumentation och information för alla projekt. Detta gör det bland annat 
svårare att i efterhand följa upp projekten. Förutom svag styrning framgår det 
också att stödet till dem som är verksamma i projekten är bristfälligt. Projektkon-
toret är främst ett stöd till ledningen vid universitetet och endast i mån av tid ger 
de stöd till dem som arbetar med projekten. Eftersom det är vanligt att projekt-
ledarna för de universitetsövergripande projekten har begränsad erfarenhet av att 
driva projekt inom universitet (även om de har erfarenhet från andra organisa-
tioner) behövs sannolikt en högre grad av styrning, struktur och stöd. Brist på stöd 
kan även påverka effektiviteten i projekten, både vad gäller tid, kostnad och resul-
tat. Svag styrning i kombination med svagt stöd kan också ha bidragit till att flera 
projekt antingen lagts ned i förtid eller inte gett tillfredställande resultat. Vad detta 
kostar kan dock vara svårt att mäta i absoluta tal. Eftersom det oftast inte finns 
någon uppföljning av de effekter som förväntades komma ut från ett projekt är det 
också svårt att veta om projekten har nått avsett resultat.  
 
Förutom att det ofta inte sker någon uppföljning av effektmålen finns det också 
brister i omhändertagandet av de erfarenheter som projektarbetet ger. Det sker 
ingen rapportering av detta och det finns inte någon funktion eller forum för att 
samla erfarenheter och sprida dessa vidare. Redovisning av projekt sker dessutom 
till olika forum beroende på vem uppdragsgivaren är och det saknas en systemati-
serad uppföljning av projekten. Att redovisning inte görs till samma organ kan 
dessutom bidra till att samordningen mellan projekten inte fungerar på ett tillfreds-
ställande sätt. Uppföljningen behöver utvecklas och samordnas och kan med fördel 
föras in i universitetets projektmodell.  
 
IR ser positivt på det arbete som nu bedrivs av projektkontoret för att förbättra 
projekthanteringen. Det är viktigt att de förslag som lagts fram genomförs och att 
tillräckliga resurser avsätts för styrning, stöd och uppföljning. 
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Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Se över projektmodellen i syfte att förstärka styrning och stöd i de olika 
projektfaserna. 


• Ta fram kriterier för när ett övergripande utvecklingsarbete ska bedrivas i 
projektform. 


• Ta fram rutiner för prioritering av universitetsövergripande utvecklings-
arbete oavsett vem som fattar beslut om att genomföra arbetet. 


• Se till att samordningen mellan samtliga universitetsövergripande projekt 
fungerar oavsett vem som fattar beslut om projektets genomförande. 


 
Förvaltningschefen har svarat: 
Allmänna kommentarer och svar på rekommendationerna  
Under 2014 och del av 2015 pågick ett samarbete med Göteborgs universitet (GU) 
och Uppsala universitet (UU), kallat GUL – a, där tre arbetsgrupper, på uppdrag av 
förvaltningscheferna vid respektive lärosäte, testade olika kvalitetssäkringsmo-
deller. Delprojekt 3 inom GUL-a genomförde en extern utvärdering av projekt-
hanteringen vid berörda lärosäten.  
Varje lärosäte identifierade ett antal områden som kunde förbättras, extern utvär-
dering med ett antal olika parter inkl. de deltagande lärosätena genomfördes och 
varje lärosäte tog fram en egen handlingsplan för att utveckla sin projekthantering. 
Under hösten 2015 och därefter har Lunds universitet arbetat med att implemen-
tera åtgärder och nya rutiner som finns i handlingsplanen. Flera av internrevisio-
nens rekommendationer tangerar de områden som identifierades redan i GUL-a 
och de förbättringar som finns i handlingsplanen blir därmed också svar på de 
rekommendationer som ges av internrevisionen.  
 
(Se över projektmodellen i syfte att förstärka styrning och stöd i de olika projekt-
faserna)  
Lunds universitet har haft en universitetsgemensam projektprocess sedan 2008. 
Projektmodellen har setts över under 2015, vilket lett till att följande förslag har 
tagits fram för att stärka styrning och stöd i de olika projektfaserna. Upplägget 
bygger på att använda befintliga resurser på ett mer effektivt sätt.  


• Projektprocessen ska användas i alla projekt. Stora projekt har högre krav 
på underlag än små projekt. Kriterier för att klassificera projekt har tagits 
fram.  


• Projektförslag ska alltid skrivas för att möjliggöra prioritering.  
• Projektförslag diskuteras och prioritering sker fyra gånger per år i nyinrät-


tad portföljstyrgrupp som består av sektionschefsgruppen.  
• Projektkontoret ska aktivt kalla till uppstartsamtal med projektägare och 


tilltänkt projektledare. Vid dessa samtal går man igenom projektprocessen, 
roller och ansvar, vilka dokument som ska tas fram och vilket stöd som 
finns att få.  


• Utbildningar ska i mån av behov ges till projektens styrgrupper.  
• Ca 6 månader efter projektslut ska ett avslutande samtal genomföras för att 


dra lärdomar av genomfört projekt.  
• Ca 1,5 - 2 år efter projektslut ska effektsamtal genomföras för att följa upp 


effektmål.  
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(Ta fram kriterier för när ett övergripande utvecklingsarbete ska bedrivas i pro-
jektform)  


• Utvecklingsprojekten på projektkontoret kännetecknas av att de har en 
tydlig början och ett tydligt slut. De projekt som knyts mot projektkontoret 
har vanligtvis även en finansiering som beslutas i särskild ordning av 
rektor, förvaltningschef eller utbildningsnämnd.  


• Mall för kriterier har tagits fram under hösten 2015. Kriterierna graderar 
projekt i små, mellan och stora och styr omfattningen på formaliakrav. 
Kriterierna implementeras och testas på administrativa projekt from våren 
2016.  
 


(Ta fram rutiner för prioritering av universitetsövergripande utvecklingsarbete 
oavsett vem som fattar beslut om att genomföra arbetet)  


• En övergripande prioritering av administrativa utvecklingsinsatser görs 
idag i beslut om resursfördelning inför varje verksamhetsår.  


• Prioriteringar under året kommer enligt ny rutin att diskuteras i 
portföljstyrgrupp tillika sektionschefsmötena med förankring i UFLG 
(Universitetsförvaltningens gemensamma ledningsgrupp). Vid dessa 
möten tydliggörs också vilka projekt som pågår och vilka målgrupper som 
påverkas. Vidare följs pågående projekt upp.  
Övriga utvecklingsinsatser t ex de som beslutas och prioriteras av 
utbildningsnämnden förvaltas idag ekonomiskt på projektkontoret och 
använder delar av de mallar som finns i projektprocessen. Även dessa 
projekt kommer att rapporteras till den administrativa projektstyrgruppen 
för att öka helhetssyn kring pågående utveckling. Prioritering av dessa 
projekt sker idag främst av rektor och utbildningsnämnd. Förslag om att en 
gång per termin ta upp alla projekt i ledningsgruppen för samlad bild och 
gemensamma prioriteringar kommer att diskuteras direkt efter sommaren. 
Tanken är att påbörja sådan rutin under hösten.  
 


(Se till att samordningen mellan samtliga universitetsövergripande projekt funge-
rar oavsett vem som fattar beslut om projektets genomförande)  
Lunds universitet har till skillnad från övriga stora lärosäten som vi jämfört oss 
med, både administrativa och övriga universitetsövergripande projekt samlade på 
ett ställe, vilket ger en god överblick över vilken utveckling som pågår. Det ger 
också en möjlighet att se hur utvecklingen påverkar olika målgrupper inom 
universitetet.  


• Samordning mellan administrativa projekt kommer enligt ny rutin att 
diskuteras i portföljstyrgruppen, tas upp i uppstartsamtal och rapporteras i 
de mallar för uppföljning som tagits fram hösten 2015.  


• Rutin för samordning mellan samtliga universitetsövergripande projekt, 
dvs såväl administrativa som akademiska kommer att diskuteras i 
ledningsgruppen direkt efter sommaren. Tanken är att någon gång per 
termin vid ledningsgruppens möte följa upp hur samordningen mellan 
projekten fungerar. Redan idag finns information om ”övriga projekt”, dvs 
akademiska projekt, i förvaltningens resursfördelningsbeslut, detta för att 
tydliggöra koppling mellan samtliga universitetsövergripande projekt och 
påverkan på framtida förvaltning av projektens resultat.  
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Granskning av rekryteringsprocessen med inriktning mot 
utlysning och företrädesrätt 
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
Syftet med granskningen har dels varit att undersöka om rekrytering sker med 
hänsyn till regelverk, så att såväl utlysning som företrädesrätt respekteras i 
processen, och dels hur universitetet följer upp och säkerställer detta.  
 
Anställningar regleras i anställningsförordningen1. Av förordningens 6 § framgår 
att en myndighet som avser att anställa en arbetstagare ska på något lämpligt sätt 
informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det 
till myndigheten. Det framgår också att information inte behöver lämnas, om sär-
skilda skäl talar mot det. Med särskilda skäl avses bland annat omplaceringar, 
företrädesrätter och personer vars tidsbegränsade anställning övergår i en tills-
vidareanställning (sk. inlasning). Bestämmelser om anställning finns också i hög-
skoleförordningen2. Utöver detta har universitetet en egen anställningsordning3 
med närmare föreskrifter kring anställning av lärarpersonal. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Utlysning görs inte vid samtliga anställningar men det finns inte heller något stöd 
för hur man ska hantera kortare tidsbegränsade anställningar där en utlysning 
skulle ta för lång tid för att lösa behovet. Det behövs därför enligt IR, tydligare 
anvisningar för hur korta tidsbegränsade anställningar ska hanteras. 
 
Viss uppföljning av hur utlysningar fungerar vid universitetet finns genom de kon-
troller som görs. Det sker dels av fakulteterna i förhållande till institutionerna och 
dels av en anställd vid sektionen Personal avseende gemensam förvaltning, innan 
utlysning sker i systemet. Det finns dock ingen övergripande uppföljning av hur 
väl processen fungerar inom hela universitetet och därmed inte heller ett arbete för 
att säkerställa gemensamma rutiner för universitetet. Gemensamma rutiner kan 
bl.a. bidra till att rekryteringsprocessen blir mer transparent.  
 
Arbetet med företrädesrätterna är svårt och tidsödande då det saknas ett enkelt 
administrativt stöd för att hantera dem. Listan med aktuella uppgifter skickas 
enbart ut en gång per månad vilket medför att det finns risk för att man inte beaktar 
företrädesrätter som tillkommit efter listans upprättande. Utöver detta finns även 
en risk för att man inte beaktar någon med företrädesrätt då endast den senaste 
anställningen framgår av listan. För att få tillgång till personernas CV måste man 
logga in sig i universitetets dokumenthanteringssystem där man kan utläsa even-
tuella tidigare erfarenheter som kan vara meriterande för en tjänst. Ett sätt att 
underlätta hanteringen vore att den nuvarande excel-listan fanns tillgänglig för 
användarna på en server eller liknande och att man där även länkade till CV för 
personerna på listan. Denna lista kunde uppdateras löpande för att säkerställa att 
informationen var aktuell. 
 
Även det faktum att företrädesrättslistan kan innehålla personer som redan har en 
ny tjänst medför onödigt arbete. Om möjligt vore det att föredra om man kunde 
vända processen genom att personer med företrädesrätt fick information om nya 


                       
1 Anställningsförordning (1994:373) 
2 Högskoleförordning (1993:100) 
3 Dnr STYR 2014/676 
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tjänster och kunde anmäla intresse för dessa. Ett sådant förfarande skulle troligen 
minimera antalet personer på listan som inte längre är intresserade av en ny tjänst. 
 
Det finns en skyldighet att ta hänsyn till företrädesrättslistan innan en tjänst 
tillsätts men det har inte lämnats några anvisningar om hur detta ska dokumenteras 
utöver att det i yttrandet ska anges att hänsyn tagits till företrädesrätter. Följden 
blir att detta görs på olika sätt inom olika fakulteter. För att underlätta hanteringen 
borde det tas fram anvisningar om hur dokumentationen ska göras och om möjligt 
även göra detta i ett existerande administrativt system. 
 
Det har hittills saknats ett tydligt regelverk om när arvoderingar kan användas. 
Enligt uppgift är tanken att dessa enbart ska gälla mer specifika ersättningar som 
exempelvis styrelsearvode, medan mycket av de tidigare timarvoderingarna ska 
ersättas med intermittenta anställningar. Sådana förändringar kan aktivt medverka 
till att minska riskerna för jäv i dessa situationer då ett anställningsförfarande blir 
mer transparent genom att sådana tjänster normalt ska utlysas. Även risken för 
inlasning minimeras med ett tydligare reglerat förfarande. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat tf. sektionschefen vid sektionen Perso-
nal att:  


• Följa upp hanteringen av intermittenta anställningar när riktlinjerna 
kommunicerats och implementerats. Uppföljningen bör innefatta hur 
utlysningar fungerar för kortare tidsbegränsade anställningar. 


• Följa upp hur rekryteringsprocessen fungerar inom universitetet. 
• Förenkla den administrativa hanteringen av företrädesrätter och om 


möjligt integrera detta i rekryteringssystemet. 
• Förtydliga anvisningar om hur dokumentation ska göras av att hänsyn 


tagits till företrädesrätterna.  
 


Tf. sektionschefen vid sektionen Personal har svarat: 
Alla fakulteter/motsvarande har under våren 2016 erbjudits en informations-
/diskussionsträff tillsammans med representanter från sektionen Personal kring 
hanteringen av intermittenta tidsbegränsade anställningar. Vid dessa träffar har en 
genomgång/påminnelse om regelverket gjorts. Uppföljningar med lönekontorets 
handläggare har genomförts löpande under våren, och blanketten som används vid 
tidrapportering har finjusterats efter hand som den har tagits i bruk och utveck-
lingsbehov har upptäckts. Systemstöd, företrädesvis i det redan befintliga löne-
systemet Primula, efterfrågas gällande möjligheten att beräkna anställningstiden 
för intermittent tidsbegränsat anställda. Ett särskilt möte tillsammans med verk-
samhetskonsult för Evry är inplanerat efter sommaren tillsammans med systemad-
ministratörerna i Primula. Uppföljning av hur intermittenta tidsbegränsade anställ-
ningar hanteras kommer att göras när ett sådant systemstöd är på plats. Dessutom 
kommer en uppföljning att göras i nätverket LU-HR under hösten 2016. 
 
Att ta fram en projektplan för ”projekt att se över rekryteringsprocessen” är ett av 
de prioriterade uppdragen för sektionen Personal under 2016. Arbetet med att ta 
fram en projektplan har i viss mån redan inletts i form av att nulägesanalys och 
behovsinventering startade i december 2015. Bakgrunden till detta återfinns i de 
diskussioner som förts och förs i LU-HR och med personalorganisationerna kring 
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hantering av företrädesrätt till återanställning inom universitetet. Internrevisionens 
granskning har också föranlett ytterligare undersökning av hur frågan hanteras i 
verksamheten idag. Rekrytering är ingen isolerad process, utan den hänger ihop 
med verksamhetsplanering, utvecklingssamtal, omställningsprocessen, utlysnings-
plikt, företrädesrätt med mera. Partsgemensamma medel bekostar en heltidsanställ-
ning med syfte att bland annat arbeta med samordning mellan rekrytering och 
omställning. En uppföljning av hur rekryteringsprocessen fungerar ingår som en 
självklar del i projektet. Tidsplanen för detta är avhängigt projektets genomfö-
rande, men en trolig uppföljningstidpunkt kan vara 2018. 
 
Administrationen av företrädesrätter och möjligheter till att förenkla den diskute-
ras med LU-HR, personalorganisationerna och med den så kallade superuser-grup-
pen för rekryteringssystemet. Representanter från sektionen Personal har erbjudit 
alla fakulteter informationsträffar kring frågan, inklusive en genomgång av regel-
verket som styr rätten till återanställning. Träffarna syftar också till att få input 
från verksamheten gällande förbättring av hantering och utformning av befintlig 
företrädesrättslista. Dessa träffar har inletts under försommaren och kommer att 
fortsätta en bit in på hösten 2016. Kontakt med andra lärosäten har tagits för att 
om möjligt få tips från andra håll. Frågan har också lyfts till företaget My Network 
som tillhandahåller rekryteringssystemet, för att undersöka huruvida det är möjligt 
att integrera hanteringen av företrädesrättsanspråken där. Eftersom detta kräver 
viss utveckling av rekryteringssystemet kommer i första hand en lösning sökas i 
befintliga system och verktyg. Det är vår förhoppning att vi åtminstone har en inte-
rimistisk lösning på plats under hösten 2016.  
 
I samtliga ärenden som genomgår så kallad vakansprövning i rekryteringssystemet, 
påminns rekryteringsansvarig om att beakta de företrädesberättigade genom hela 
rekryteringsförfarandet. På HR-webben finns också en påminnelse om att beskriva 
hur hänsyn har tagits till de företrädesberättigade i yttrandet inför anställnings-
beslut. Det finns idag ingen LU-gemensam mall för dessa yttranden. Detta, liksom 
en enhetlig redovisning i rekryteringssystemet av hur hänsyn till företrädesrätterna 
har tagits, är något som kommer att lyftas i LU-HR och i superuser-gruppen i bör-
jan av hösten 2016. Systematik gällande denna redovisning i rekryteringssystemet 
hade bland annat underlättat uppföljning av hur företrädesrätterna hanterats, samt 
möjliggjort en redovisning av hur många som faktiskt erbjuds återanställning inom 
universitetet.  
 
Granskning av universitetets hantering av personuppgifter 
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
Granskningens syfte har varit att utvärdera den interna styrningen och kontrollen i 
universitetets hantering av personuppgifter. I detta har ingått att bedöma om 
personuppgifter inom universitetet hanteras på ett sådant sätt så att den personliga 
integriteten inte riskerar att kränkas. Granskningen har bland annat omfattat 
följande frågor:  


• Finns det en uttalad styrning och struktur med tydliga rutiner och roller 
samt en tydlig ansvarsfördelning inom området? 


• Vilka instruktioner och styrande dokument finns och hur är de implemen-
terade i verksamheten? 


• Vilket dataskydd finns för personuppgifter? 
• Har universitetet säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 


hanteringen? 
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o Förekommer uppföljning och kontroll av att verksamheterna följer 
riktlinjerna för personuppgiftsbehandling? 


o Finns det ett uppföljningssystem som säkerställer att universitets-
ledningen får information om eventuella brister i hanteringen? 
 


Hantering av personuppgifter regleras idag bl.a. av personuppgiftslagen (PuL). I 
april 2016 fattade EU beslut om en ny lagstiftning (dataskyddsförordning) kring 
personlig integritet. För Sveriges del kommer de nya reglerna att ersätta nuvarande 
regler i PuL. De nya reglerna beräknas träda i kraft i maj 2018. Förordningen 
kommer att innebära ökade krav på styrning och strängare sanktionsmöjlighet vid 
överträdelser. Den nya lagstiftningen innebär att universitetet med största sanno-
likhet måste anpassa organisationen och ändra i berörda processer och IT-system. 
 
Syftet med PuL är att skydda den personliga integriteten vid behandling av person-
uppgifter. Behandling omfattar enligt Datainspektionen insamling, registrering, 
lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Företag, myndigheter, före-
ningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar 
att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Vid universitetet finns 
ett personuppgiftsombud som är placerat vid den juridiska avdelningen inom 
sektionen Juridik och dokumenthantering. För arbetet är avsatt 20 procent av en 
tjänst. Enligt Datainspektionen är det inte nödvändigt att personuppgiftsombudet 
enbart ägnar sig åt sådana arbetsuppgifter. Arbetet som ombud kan kombineras 
med andra uppgifter, så länge dessa inte kommer i konflikt med uppdraget som 
ombud. Enligt Datainspektionen är det dock i synnerhet om den personuppgiftsan-
svariges organisation är liten som det kan bli aktuellt att kombinera olika arbets-
uppgifter.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
IR:s sammantagna bedömning är att den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets hantering av personuppgifter är otillräcklig. Bedömningen baserar vi på 
följande iakttagelser: 
 
Brister i förteckningen 
En av personuppgiftsombudets uppgifter är att föra en förteckning över de behand-
lingar som finns inom Lunds universitet. Ett arbete pågår med att införa en 
digitaliserad anmälan och föra in registret i universitetets diarieföringssystem. I det 
arbetet har det konstaterats att nuvarande förteckning inte har varit komplett. Det 
är viktigt att det finns rutiner som säkerställer detta eftersom förteckningen ska ge 
information om sådana behandlingar som annars skulle ha behövt anmälas till 
Datainspektionen.  
 
Bristande uppföljning och kontroll  
Universitetet har inte säkerställt att det finns ett uppföljningssystem som ger den 
personuppgiftsansvarige information om eventuella brister i hanteringen av per-
sonuppgifter. Eftersom hanteringen enligt medarbetarwebben är delegerad inom 
universitetet är det särskilt viktigt att uppföljningen fungerar på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Det finns dock inga dokumenterade rutiner för uppföljning och kontroll 
och enligt uppgift genomförs inga kontroller av de behandlingar som sker. Någon 
systematisk återrapportering från personuppgiftsombudet till den personuppgifts-
ansvarige förekommer heller inte. I uppföljningsrutinen borde också ingå att säker-
ställa att förteckningen över de behandlingar som utförs inom universitetet är kom-
plett. 
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Behov av att se över riktlinjer och rutiner 
Det framgår inte hur den som behandlar personuppgifter ska gå tillväga för att 
säkerställa att personuppgifterna som ska behandlas är tillräckligt skyddade. Det 
saknas också rutiner för att med säkerhet kunna lämna fullständiga uppgifter till 
den registrerade. I den nya lagstiftningen ökar kraven på att de registrerade ska 
kunna få tillgång till sina personuppgifter och få dem raderade, detta innebär ett 
utökat behov av fungerande rutiner för ändamålet. Att det saknas vissa riktlinjer 
och rutiner kan bero på att det är otydligt vem som har ansvar för att ta fram dem.  
 
Brister i informationssäkerheten 
Vid intervjuerna har det framkommit att det förekommer brister i universitetets 
informationshantering som innebär att skyddet försvagas för de personuppgifter 
som behandlas vid universitetet. Universitetets decentraliserade verksamhet ställer 
krav på att det finns universitetsövergripande riktlinjer och rutiner för informa-
tionssäkerheten samt uppföljning av att dessa fungerar och efterlevs. Ett arbete 
pågår sedan ett par år att ta fram nya rutiner och riktlinjer men idag är det svårt att 
bedöma hur universitetets informationssäkerhet fungerar då det saknas sökbara 
styrdokument och en övergripande uppföljning och kontroll. Det går därför inte att 
svara på om universitetet har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. För att kunna 
veta om skyddet är tillräckligt är det viktigt att informationen klassificeras. När 
universitetet ska börja med att klassificera sin information utifrån konfidentialitet, 
riktighet och tillgänglighet bör även personuppgifter hanteras inom ramen för detta 
arbete. Detta är viktigt eftersom otillräcklig kontroll över att klassificeringar görs 
och var informationen lagras kan innebära att information innehållande känsliga 
personuppgifter lagras i molntjänster där universitetet inte har kontroll över 
skyddet. 
 
Behov av att se över organisationen 
Idag arbetar personuppgiftsombudet 20 procent av en tjänst med de uppgifter som 
åligger ett personuppgiftsombud enligt PuL. IR delar dock Datainspektionens 
bedömning att det främst är när organisationen är liten som det kan bli aktuellt att 
kombinera olika arbetsuppgifter. Dessutom anser IR att det utöver juridisk kompe-
tens även krävs tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. För att leva upp 
till personuppgiftslagens krav behöver organisationen kring hantering av person-
uppgifter inom universitetet ses över. Ett nära samarbete mellan personuppgifts-
ombudet och universitetets säkerhetschef kan hjälpa till i ombudets arbete. Upp-
följning av säkerheten för personuppgifterna kan också koordineras med säker-
hetschefen som enligt utkastet till de nya riktlinjerna för informationssäkerhet har 
ansvaret för att följa upp informationssäkerheten. 
 
Internrevisionen har rekommenderat rektor att: 


• Se över befintlig hantering av personuppgifter i förhållande till den nuva-
rande personuppgiftslagen samt parallellt identifiera behov av att göra 
anpassningar till den kommande förordningen. I detta arbete behöver 
universitetet särskilt:  


 
- Se över nuvarande organisation och resurser samt tydliggöra 


personuppgiftsombudets arbetsuppgifter.  
- Ta fram åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som 


behandlas är tillräckligt skyddade.  
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- Ta fram rutiner för systematisk uppföljning och kontroll, 
inkluderande uppföljning av lagring i molntjänster. 


 
Rektor har (något förkortat) svarat: 
Universitetet instämmer i att det finns brister i hanteringen av personuppgifter som 
måste åtgärdas. Internrevisionens rapport utgör ett värdefullt underlag i detta 
arbete. 
 
Frågan om lämplig organisation för en säkerställd styrning och kontroll av vår 
hantering av personuppgifter har diskuterats under våren. Vi har försökt hitta goda 
förebilder vid liknande organisationer, dock utan resultat. Vi har därför utsett en 
utredare med uppdrag att ta fram förslag på organisation, struktur och stöd för 
LU's hantering av personuppgiftsbehandlingar.  Målet är att universitetets hante-
ring av personuppgifter ska uppfylla såväl nuvarande som framtida regelverk. I 
uppdraget ingår att föreslå en organisation som kan säkerställa att rutinbeskriv-
ningar, regelverk, systemstöd, utbildningar, uppföljning etc. finns och fungerar. I 
uppdraget ingår även att uppskatta tid för implementering av nödvändiga åtgärder. 
Uppdraget kommer att genomföras i projektform. Planen är att organisation inkl. 
uppdaterade rutiner och strukturer ska finnas på plats senast när ny förordning 
träder i kraft 2018. I utredningen ingår att beskriva olika roller, inkl. personupp-
giftsombudets, i framtida organisation. Av dessa rollbeskrivningar kan sedan utlä-
sas vilka resurser som behövs för att hantera organisationen. Föreslagen organi-
sation ska säkerställa att det finns struktur för hur vi stödjer informationsklassifi-
cering och hantering av personuppgifter. I en fullt fungerande organisation ska 
finnas såväl rutiner för lagring av information som uppföljning och kontroll av 
universitetets hantering av personuppgifter, inkl. lagring i molntjänster. I univer-
sitetets arbete med informationssäkerhet har förslag till nya föreskrifter tagits fram 
där det bl.a anges att information som klassas som konfidentiell inte får lagras i 
molntjänst. Nu när regelverket inom informationssäkerhet finns på plats är det 
viktigt att information och utbildning om detta kommer igång. Då hantering av 
personuppgifter är en del av informationssäkerhet, ska detta givetvis också beaktas 
i den framtida organisationen.  
 
Granskning av resursfördelning och styrning av gemensam för-
valtning 
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen av resursfördelningen inom gemensam förvaltning. I detta har ingått att 
undersöka om resursfördelningen används som ett styrinstrument för att uppnå en 
effektiv resursanvändning och för att nå uppställda mål/uppdrag. Granskningen har 
omfattat resurstilldelningen till den gemensamma förvaltningens sektioner men 
inte finansiering genom extern eller intern försäljning.  
 
Förvaltningschefen fattar i slutet av året beslut om anvisning av medel för finan-
siering av den gemensamma förvaltningen mm. I beslutet fastställer förvaltnings-
chefen även uppdrag till sektionscheferna och de tjänstekataloger som finns för 
förvaltningen. Tjänstekatalogerna är sektionernas basuppdrag som anger de tjäns-
ter som levereras, vad tjänsterna avser, målgrupp, syfte med respektive tjänst samt 
antal personer omräknat i heltid som arbetar med tjänsten i fråga. Utöver tjänste-
katalogerna ges uppdrag till sektionscheferna dels i form av generella uppdrag och 
dels som särskilda uppdrag. För 2016 finns 17 generella uppdrag, t.ex. att bryta ner 
sektionens uppdrag till verksamhetsplaner, ansvara för relevant omvärldsbevak-
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ning, ta fram mätbara mål och att ansvara för intern styrning och kontroll inom 
respektive verksamhetsområde. Antal särskilda uppdrag varierar från sektion till 
sektion, för verksamhetsåret 2016 från ett till åtta uppdrag, och det är framför allt 
de särskilda uppdragen som skiftar mellan åren. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns en strukturerad och dokumenterad process för 
resursfördelningen inom den gemensamma förvaltningen. Flera av sektions-
cheferna framhåller att det skett en tydlig förbättring mot tidigare men samtidigt 
har det framkommit synpunkter om brister som kan påverka effektiviteten negativt. 
 
Vid beslut om uppdrag och resurstilldelning är det viktigt att se helheten för att få 
en effektiv resursanvändning och realistiska uppdrag. I intervjuerna med sektions-
cheferna har dock framförts att det är oklart vad tjänstekatalogerna ska innehålla 
och vad de ska användas till. Det har också tagits upp att uppdragen i tjänstekata-
logerna inte hänger ihop eller att det finns risk för att saker inte blir gjorda då man 
inte ser helheten. IR delar denna bedömning. Tjänstekatalogerna har upprättats av 
sektionerna och är en kartläggning av det arbete som bedrivs vid sektionerna och 
dess delar. Samtidigt är tjänstekatalogerna en del av förvaltningschefens uppdrag 
till sektionscheferna. Eftersom sektionerna själva har tagit fram innehållet i sina 
tjänstekataloger finns en risk att dessa framför allt tar upp sådant som redan görs 
men missar annat som också borde göras. IR kan vid en genomläsning se att inne-
hållet huvudsakligen handlar om att erbjuda tjänster medan arbetsuppgifterna upp-
följning och kontroll inte är så vanligt förekommande. Detta bekräftas av de iaktta-
gelser som IR gjort vid ett antal tidigare granskningar. IR vill här poängtera att det 
av de generella uppdragen till sektionscheferna framgår ett ansvar för den interna 
styrningen och kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Dessutom har 
sektionscheferna i rollen som processägare ansvar för intern styrning och kontroll 
inom respektive processområde. En del av intern styrning och kontroll är just kon-
troll och uppföljning i vilket ingår att följa upp att vidtagna åtgärder fungerar och 
att externa och interna regelverk följs. Ansvar för styrning, uppföljning och 
kontroll åvilar ytterst universitetets ledning och detta ansvar kan inte delegeras. 
Vid en långtgående delegering och decentralisering, krävs att den som delegerar 
styr genom tydliga anvisningar och riktlinjer, samt genom uppföljningar förvissar 
sig om att arbetet utförs i enlighet med dessa. Om inte sektionerna ska vara en del 
av denna uppföljning bör de generella uppdragen till sektionscheferna ändras eller 
förtydligas.  
 
Den gemensamma förvaltningen leds av förvaltningschefen men fakulteter och 
universitetsledning har ett stort inflytande över de förändringar som sker beträf-
fande resurser och uppdrag. En av de intervjuade har lyft risken att eftersom det 
finns ett mycket starkt tryck från verksamheten att hålla nere de indirekta kostna-
derna på central nivå finns en risk att satsningar inte görs trots att de skulle kunna 
sänka de totala kostnaderna och underlätta arbetet. Det kan gälla både systemkost-
nader och bemanning. Det är dock viktigt att en bedömning görs var arbetet kan 
bedrivas mest effektivt så att besparingskrav i förlängningen inte leder till ökade 
kostnader. Intervjuerna visar också att arbetsbelastningen inom sektionerna ofta är 
hög vilket kan påverka arbetsmiljön negativt. Det kan också leda till en mindre 
effektiv verksamhet eftersom det saknas tid att se över verksamheten och göra 
förändringar. Även om antal uppdrag inte ökar är det viktigt att följa upp och 
beakta de volymökningar som enligt uppgift skett inom åtminstone delar av för-
valtningen. De beräkningar som gjorts i tjänstekatalogerna över antal personer i 
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procent som arbetar med respektive tjänst skulle här kunna fylla en funktion men 
det är då viktigt att de är realistiska och löpande följs upp.  
 
Av intervjuerna har framkommit att det förekommer att man drar ner på ambi-
tionsnivåerna när arbetsbelastningen är hög men också att det finns mer eller 
mindre uttalat att man inom förvaltningen enbart ska sträva efter lagom eller till-
räcklig kvalitet. IR ser dock en risk att sänkta ambitionsnivåer avseende kvaliteten 
kan leda till att regelverk inte följs eller att stödet till verksamheten påverkas 
negativt. Det kan också leda till att universitetet förlorar kompetent arbetskraft 
inom förvaltningen.  Synpunkter att ingen efterfrågar hur arbetet görs utan enbart 
vad som görs har också framförts.   
 
I granskningen har också framförts synpunkter att det finns brister i samarbetet 
mellan sektionerna och att stödet till sektionerna behöver förbättras. Hög arbets-
belastning och ett alltför starkt fokus på att enbart stödja verksamhet och ledning 
kan leda till brister i samordningen mellan sektionerna. Bristande samarbete och 
svagt stöd kan leda till försämrad effektivitet och sämre stöd till verksamhet och 
ledning samt skapa ökad stress i arbetet.   
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Förtydliga syftet med tjänstekatalogerna samt förbättra uppföljningen av 
dem.   


• Vidta åtgärder för att uppnå bättre samarbete mellan sektionerna och bättre 
stöd till sektionerna. 


• Förtydliga vad ansvaret för intern styrning och kontroll inom respektive 
verksamhets- och processområde innebär. 


Förvaltningschefen har (något förkortat) svarat: 
Tjänstekatalogerna togs ursprungligen fram för att öka transparens och tydlighet 
kring vad förvaltningens olika verksamheter gör och vilka tjänster som levereras. 
Tanken var att få ett konkret material att resonera kring när det gäller vad som ska 
utföras och var det ska utföras i organisationen. Katalogerna har bl a använts i 
olika utredningar och varit ett underlag i besparingsdiskussioner. Tjänstekatalo-
gerna syftar också till att visa hur mycket resurser som läggs på de olika tjänsterna, 
vilket tillsammans med volymutveckling bl a används i diskussion kring äskanden 
om ökade resurser i de årliga budgetdiskussionerna. Syftet med tjänstekatalogerna 
presenterades och diskuterades när de arbetades fram. Framtagna tjänstekataloger 
utgör idag grunden för vilka tjänster som gemensam förvaltning tillhandahåller. 
Beroende på utökat, minskat eller på annat sätt förändrat uppdrag justeras de årli-
gen inför beslut om resursfördelning. En kort förklaring kring syftet finns i det 
årliga resursfördelningsbeslutet. Syftet med katalogerna kommer att tas upp på nytt 
inför höstens budgetarbete så att detta är klart för alla sektionschefer. Tjänste-
katalogernas syfte kommer även att förtydligas i budgetbeslutet. Uppföljning av 
katalogerna sker genom avvikelserapportering på uppföljningsmöten som 
förvaltningschefen har med sektionscheferna tre gånger per år. Under hösten 
kommer diskussion att tas upp med sektionscheferna hur uppföljningen kan 
förbättras och göras mer tydlig. 
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Samarbete mellan sektionerna är en viktig fråga och något som diskuteras åter-
kommande på sektionschefsmötena som hålls varannan vecka. Att samverkan är en 
prioriterad fråga framgår av resursfördelningsbeslutet 2016. Det finns flera sär-
skilda uppdrag i resursfördelningsbeslutet som rör flera sektioner, vilket kräver 
god samverkan. Dessa gemensamma särskilda uppdrag samt sektionernas olika 
risker har särskilt lyfts fram och diskuterats med sektionscheferna i början av verk-
samhetsåret. Exempel på framgångsrik samverkan mellan sektionerna är samord-
ningsgruppen kring Medarbetarwebben. Tanken med denna grupp är att utan att 
anställa ny personal klara av att upprätthålla en god kvalitet på innehållet i Medar-
betarwebben genom att samverka över sektionsgränserna. Alla sektioner har en 
representant i gruppen och ordföranden i gruppen alternerar mellan sektionerna.  
Även inom SLUG har just samordning inom gemensam förvaltning identifierats 
som ett område som kan förbättras. Förvaltningschefen och sektionscheferna träf-
fade sina motsvarigheter inom SLUG i Uppsala i april för utbyte av erfarenhet av 
hur samverkan kan utvecklas. Denna fråga kommer att fortsätta att diskuteras inom 
SLUG och sektionschefsgruppen.  
 
Stödet till sektionerna kan förbättras men det kräver att sektionerna är överens om 
vilket stöd som behövs och hur det ska finansieras. Ekonomikontoret skapades för 
många år sedan för att ge stöd i löpande ekonomiadministrativa frågor. Personal-
handläggning och samordning har organiserats under senaste åren för att underlätta 
för sektionerna. En utökad samordning av stöd kring personaladministration, eko-
nomiadministration, events och arrangemang och stöd i kommunikationsfrågor är 
en prioriterad uppgift för 2016. En del sektioner har egen ekonomiadministration 
som t ex kan ses över och samordnas ytterligare över tiden. Visst ekonomistöd 
behöver finnas nära sektioner som har många externa projekt och interna och 
externa uppdrag.  
 
Behov av stöd kommer fortsatt att diskuteras på sektionschefsmötena framöver. 
 
Under hösten 2016 kommer ett arbete att göras tillsammans med sektionerna för 
att tydliggöra och exemplifiera vad som menas med intern styrning och kontroll 
inom respektive sektions verksamhet och processområde. Resultatet kommer att 
sammanfattas skriftligt som stöd för sektionscheferna. Intern styrning och kontroll 
följs upp årligen i samband med riskdialogerna där sektionscheferna skriver på 
intyg om intern styrning och kontroll. 
 
Granskning av intern styrning och kontroll inom utbildning på 
forskarnivå 
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
IR genomförde 2011 en granskning av forskarutbildningen med inriktning mot 
antagning samt de individuella studieplanerna. Denna granskning har årligen följts 
upp och uppföljningen har visat att vissa åtgärder kvarstår att vidta. IR har nu 
genomfört en ny granskning vars syfte har varit att, utifrån nedanstående frågor, 
undersöka om forskarutbildningen sker i enlighet med gällande regelverk och om 
individuella studieplaner hanteras korrekt. Granskningen har även innefattat hur 
universitetet följer upp och säkerställer ovanstående. Följande frågor har belysts: 
 
• Följer användningen av stipendier i forskarutbildningen gällande regelverk? 
• Finns individuella studieplaner för forskarstuderande och uppdateras dessa 


regelbundet? 
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• Är de individuella studieplanerna upprättade i enlighet med gällande regelverk 


och är de tillräckligt tydliga för att tvister ska kunna undvikas? 
• Vilken uppföljning görs från universitetsövergripande nivå för att säkerställa 


att regelverk efterlevs och att kvaliteten i de individuella studieplanerna är 
tillräcklig? 


 
I universitetets föreskrifter anges att det för varje doktorand ska upprättas en indi-
viduell studieplan (ISP). Studieplanen ska innehålla universitetets och doktoran-
dens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Huvudregeln är att 
beslut om den individuella studieplanen ska tas av fakultetsstyrelsen i samband 
med påbörjandet av utbildningen. Det anges också att detta beslut får vidare-
delegeras, dock lägst till prefekt. Den individuella studieplanen ska följas upp 
regelbundet med högst ett års mellanrum. I samband med detta ska även befogade 
förändringar göras. 
 
Stipendiefinansiering av doktorandstudier regleras i universitetets antagningsord-
ning för utbildning på forskarnivå. Här framgår att vid Lunds universitet ska det 
primärt vara doktorandanställningar men att stipendium kan användas om de 
inrättas av en annan aktör än Lunds universitet.  En skriftlig överenskommelse 
mellan doktorand och finansiär ska upprättas och denna ska även finnas hos uni-
versitetet så att villkoren kan kontrolleras. Det ska också ges skriftlig information 
om innebörden av stipendiefinansiering vad gäller bl.a. försäkringar, ledighet, 
sjukdom och liknande. Doktoranden ska skriftligen bekräfta att informationen 
mottagits. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att universitetet har genomfört förbättringar inom forskar-
utbildningen jämfört med hur förhållandena var vid internrevisionens tidigare 
granskning, även om det kvarstår brister vad gäller uppföljning och då i synnerhet 
den universitetsövergripande uppföljningen.  
 
En särskild nämnd för forskarutbildningen har inrättats, där samtliga fakulteter är 
representerade. Av nämndens verksamhetsplan framgår att nämnden ska följa upp 
implementeringen av föreskrifterna om forskarutbildningen. Detta utgör dock inte 
en del i en fortlöpande systematisk uppföljning av hur t.ex. individuella studiepla-
ner hanteras inom hela universitetet eller att det alltid finns skriftliga bekräftelser 
att stipendiefinansierade doktorander har mottagit den information som föreskrivs 
i antagningsordningen.  
 
Universitetskanslersämbetet har nyligen genomfört en granskning av individuella 
studieplaner4. Granskningen genomfördes under hösten 2015 och omfattade 24 
lärosäten. En av frågorna avsåg om det finns en individuell studieplan för varje 
doktorand. Av rapporten framgår att ”UKÄ ser positivt på att lärosätena för den 
allra största delen av doktoranderna har upprättat en individuell studieplan. Det 
saknas emellertid individuella studieplaner för 17 doktorander, knappt 2 procent, 
varav 16 från samma lärosäte (Lunds universitet)”. Majoriteten av de individuella 
studieplaner som saknades härrörde från en fakultet och förklaringen är att det var 
respektive doktorand som förvarade planerna. Dessa arkiverades inte av universi-
tetet och kunde därför inte tas fram när UKÄ begärde ut handlingarna. Fakulteten 
uppdaterar nu sitt system för ISP så att det framöver automatiskt kommer att 


                       
4 Granskning av individuella studieplaner för doktorander (Rapport 2015:23) 
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påminna om att planer och uppföljningar av planerna inte gjorts. En annan fråga i 
UKÄ:s granskning var om den individuella studieplanen följdes upp regelbundet. I 
rapporten går att utläsa följande: ”Bristerna varierar mellan att lärosäten har dröjt 
med att upprätta den första individuella studieplanen, att det har gått mer än den av 
lärosätet angivna tiden mellan uppföljningarna, och att uppföljningar helt saknas 
efter att den första studieplanen har upprättats. De lärosäten som har störst brister 
vad gäller uppföljning av de individuella studieplanerna är Lunds universitet 63 
procent, …” 
 
Fakulteterna använder sig av olika system för hantering av de individuella studie-
planerna. Bakgrunden till detta är framför allt att forskarutbildningarna skiljer sig 
åt och att man inte har kunnat enas om ett gemensamt system. Att det numera finns 
system underlättar dock hanteringen och det blir även lättare att säkerställa att alla 
nödvändiga uppgifter finns. Ett problem som kvarstår är att den universitetsöver-
gripande uppföljningen försvåras med olika system och rutiner inom fakulteterna. 
Detta skulle kunna lösas genom att man kommer överens om vad som ska följas 
upp på övergripande nivå och att fakulteterna gör denna uppföljning och rapporte-
rar uppåt så att det går att få en samlad bild av hur forskarutbildningen ser ut och 
fungerar inom universitetet. En sådan uppföljning skulle också kunna säkerställa 
att föreskrifter och antagningsordning efterlevs och att eventuella bristande rutiner 
korrigeras. 
 
Även om det inte längre kommer att genomföras doktorandbarometrar enligt tidi-
gare modell är det viktigt att fortlöpande följa upp området. Detta ska göras genom 
de exitundersökningar som ska införas. Det är då också viktigt att analysera even-
tuella brister, vidta åtgärder och följa upp att åtgärderna har effekt. Det bör därför 
finnas en beredskap för att ta hand om resultatet av de kommande undersökning-
arna. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat rektor att: 


• Införa en systematisk universitetsövergripande uppföljning av att individu-
ella studieplaner hanteras korrekt och i överensstämmelse med universite-
tets föreskrifter. 


• Införa en systematisk universitetsövergripande uppföljning av att 
stipendiefinansiering hanteras korrekt och i överensstämmelse med univer-
sitetets antagningsordning. 


 
Rektor har svarat: 
Allmänna kommentarer 
Enligt universitetets arbetsordning har fakultetsstyrelserna ett samlat ansvar för 
utbildning och forskning på respektive fakultet och styr således organiseringen av 
utbildning på forskarnivå. Fakulteterna väljer hur de vill arbeta med den indivi-
duella studieplanen, både vad gäller utformning och uppföljning. Detta har lett till 
att det finns flera olika systemstöd för den individuella studieplanen inom univer-
sitetet. För närvarande finns inga planer på att förändra detta. 
 
Rektor medger att det finns brister i universitetets centrala uppföljning av 
utbildning på forskarnivå. För närvarande pågår en uppföljning på initiativ från 
forskarutbildningsnämnden av fakulteternas implementering av universitetets 
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föreskrifter och antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Häri ingår att 
studera implementering av individuella studieplaner samt rutiner för användning 
av stipendier som studiefinansiering. I februari 2017 ska en sammanställning 
finnas med resultaten av uppföljningen. 
 
Svar på rekommendationerna 
Rektor anser att det är fullt rimligt att på gemensam nivå införa en systematisk 
universitetsövergripande uppföljning av forskarutbildningen för att säkerställa att 
regelverket efterlevs. Forskarutbildningsnämnden ska redan vid kommande 
sammanträde i september 2016 påbörja en diskussion om ramarna för en central 
systematisk uppföljning och vilka resurser som krävs. I redovisningen av resultaten 
av den pågående uppföljningen som omnämns ovan ska närmare förslag lämnas. 
Ytterligare precisering av vad som ska följas upp, när detta ska ske och hur det ska 
rapporteras uppåt till universitetsgemensam nivå är frågor som ska ingå i 
forskarutbildningsnämndens beredning. 
 
Under 2017 ska universitetet enligt ett beslut i utbildningsnämnden införa ett 
kvalitetssäkringssystem som innefattar samtliga utbildningsnivåer.  Ambitionen är 
att en systematisk uppföljning av utbildning på forskarnivå ska byggas in i detta 
system. Uppföljningen beräknas kunna prövas och införas i verksamheten under 
2018. 
 
Granskning av intern styrning och kontroll vid två institu-
tioner/enheter inom universitetets särskilda verksamheter (USV) 
och Lunds tekniska högskola (LTH) 
Syftet med granskningarna har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen på institutions- enhetsnivån samt hur verksamheten följs upp inom de 
granskade områdena (delar av områdena verksamhet, ekonomi och personal). 
Vissa kontroller avseende bl.a. bisysslor, representation, reseräkningar, upphand-
ling och kontanthantering har gjorts.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
Enhet vid USV: Granskningen har visat att USV:s kansli ger stöd till verksam-
heten både inom ekonomi- och personalområdet. Uppföljning och rapportering av 
ekonomin sker kontinuerligt och strukturerat. IR bedömer att den ekonomiska upp-
följningen är god både inom verksamheten och från USV. IR anser dock att det 
finns förbättringsmöjligheter för att stärka den interna styrningen och kontrollen 
inom de områden som har behandlats i granskningen. Följande iakttagelser har 
gjorts: 
 
 Enhetens datordrift hanteras enligt avtal av ett externt företag. En konsult från 


företaget ombesörjer även enhetens inköp av IT-produkter och inköp har 
kontinuerligt skett från det företag där konsulten är anställd. Detta har 
inneburit att IT-produkter i flera fall inte har köpts från ramavtalsleverantör. 
Förutom risk för att universitetet kan tvingas betala skadestånd kan det finnas 
särskilda säkerhetsrisker att ta hänsyn till när en extern tjänsteleverantör sköter 
om en verksamhets IT-miljö. 


 Rutiner för diarieföring av forskningsmaterial saknas. 


 Anmälan om bisyssla har inte gjorts i ett antal fall, dessutom visar stickprov av 
gjorda anmälningar att två av dessa inte är korrekt rapporterade.    
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Rekommendationer har lämnats i enlighet med gjorda iakttagelser. 


Rektor och föreståndaren för verksamheten har gemensamt svarat:  
En rutin för inköp av IT-produkter är beslutad av föreståndaren, och personalen 
har fått information om denna vid ett personalmöte. Den administrativa chefen har 
blivit utsedd till beställningsansvarig, och alla framtida inköp, även avseende IT-
produkter, kommer att gå genom beställningsansvarig, som gör beställningar inom 
ramavtal, även avseende IT-produkter. USV:s kansli har en gång om året träffar 
för inköpsansvariga, där vikten av regelefterlevnad och interna rutiner alltid 
betonas. 


Det har kommit till föreståndarens kännedom att tidigare föreståndare har haft 
möte med arkivarie och diskuterat arkivering av forskningsmaterial och annat 
material (februari/mars 2015). Denna information fanns inte vid internrevisionens 
besök. Enheten ska tillse efterlevnad av gällande centrala regelverk avseende 
dokumenthantering av forskningsmaterial och upprätta interna rutiner för efterlev-
nad av dessa regler. Man kommer att ta kontakt med registraturen för att få tips 
kring hur interna rutiner kan upprättas, samt prata med andra institutioner för att få 
goda exempel. Senast i april 2017 ska interna rutiner vara fastställda. Personalen 
kommer åter att informeras om regelverket för dokumenthantering av forsknings-
material samt enhetens interna rutiner. USV:s kansli kommer att följa upp frågan i 
maj 2017. 


Enheten har rutiner med årligt utskick till berörd personal med uppmaning att 
rapportera bisysslor. Riktad information till den som inte rapporterat har ingått i 
dessa rutiner. Det som nu sker är att enheten inför rutiner för årlig uppföljning. 
Föreståndaren har åter informerat personalen om regelverket rörande bisysslor och 
skyldigheten att anmäla bisysslor, samt informerat om rutinen som gäller vid 
enheten avseende detta.  


USV:s kansli kommer att följa upp att rutinerna för anmälan av bisysslor och 
inköp av IT-produkter följs. USV:s kansli kommer också vara behjälplig i att upp-
rätta rutiner för dokumenthantering av forskningsmaterial, samt tillse att dessa 
följs. 


Institution vid LTH (ekonomiskt inom USV): Granskningen har visat att 
uppföljning och rapportering av institutionens ekonomi sker kontinuerligt och 
strukturerat. IR bedömer att den ekonomiska uppföljningen är god. 
 
IR anser att den interna styrningen och kontrollen till stor del fungerar på ett till-
fredsställande sätt. Det finns dock vissa förbättringsmöjligheter för att ytterligare 
stärka den interna styrningen och kontrollen inom de områden som har behandlats 
i granskningen. Följande iakttagelser har gjorts: 


 Det ekonomiska resultatansvaret för institutionen finns kvar inom USV medan 
man i allt väsentligt verksamhetsmässigt utgör en institution inom LTH. IR 
anser att det inte går att skilja ekonomi från verksamhet utan att de två delarna 
måste betraktas i ett sammanhang. 
 


 Institutionen utnyttjar molntjänster för sin hantering av information men har 
inte gjort någon bedömning av vilken typ av information som kan lagras i 
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molnet. Internrevisionen vill i detta sammanhang påpeka att personuppgifter 
normalt sett inte bör lagras i molnet. 
 


 Prefektens reseräkningar attesteras vid USV men underlag i form av kvitton 
och liknande skickas inte med vilket kan göra det svårt att avgöra om de utlägg 
som gjorts är korrekta och i enlighet med den verksamhet som bedrivs. 


 Institutionen har en handkassa vilket numera är ovanligt. Kontanthantering 
innebär en risk.    


Rekommendationer har lämnats i enlighet med gjorda iakttagelser under punkt 2-4. 


Prefekten har svarat: 
Frågan om information som lagras i molnet är komplex och en koordinering mel-
lan institutionens dataansvarige, LTH och LDC måste göras. Institutionen kommer 
att fortsätta behandla rekommendationen. 
 
Prefekten har alltid tillgång till reseräkningar och kvitton när han attesterar rese-
räkningar då dessa finns på sekreterarens kontor. Frågan gällde för den person, 
ekonom vid USV, som attesterar prefektens reseräkningar och som i samband med 
detta hittills inte efterfrågat underlag. Institutionen kommer naturligtvis att sända 
underlag om så efterfrågas; antingen som original per post eller som scannade 
kopior. Enligt vad institutionen erfarit är dock Primula res tänkt att fungera utan att 
den slutgiltiga attestanten behöver skriftligt underlag.  
 
Handkassan kommer att avvecklas i samband med bokslut vid årsskiftet.  


Granskning av intern styrning och kontroll inom djurförsöks-
verksamheten  
Syftet med granskningen har varit att, utifrån nedanstående frågor, undersöka om 
djurförsöksverksamheten sker i enlighet med gällande regelverk och om samord-
ning och uppföljning sker systematiskt. Granskningen har även innefattat hur uni-
versitetet säkerställer ovanstående. För att uppnå syftet med granskningen har föl-
jande frågor belysts: 


• Arbetar enheterna efter samma interna regelverk? 
• Följer verksamheten Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om 


försöksdjur? 
• Förekommer det en regelbunden uppföljning av enheterna? 
• Vilka åtgärder vidtas med anledning av tillsyn och uppföljning och hur 


rapporteras detta inom universitetet? 
 


Granskningen har omfattat tre fakulteter och har även innefattat universitetsöver-
gripande hantering av djurförsöksverksamheten. I granskningen har inte ingått att 
genomföra tillsyn i djurhusen. 
 
Djurförsöksverksamheten är en strikt reglerad verksamhet som lyder under såväl 
svenska lagar som EU-förordningar. Verksamheten styrs till stora delar av de före-
skrifter och allmänna råd som Statens jordbruksverk har utfärdat. Dessa är i sin tur 
regler som har sin utgångspunkt i EU-förordningar om djurskydd. Huvudregeln är 
att djurförsök bara får användas när inga alternativa metoder finns tillgängliga. En 
skillnad jämfört med övriga Europa, som Jordbruksverket framhåller, är att defi-
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nitionen skiljer sig åt genom att det inte finns något kriterium om lidande för att 
det ska klassas som djurförsök i Sverige.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att universitetet samverkar över fakultetsgränserna i djur-
försöksverksamheten både vad gäller utbildning och utveckling (Nämnden för 
djurskydd). Anläggningar som finns samutnyttjas också till viss del mellan fakul-
teterna, bl.a. vad gäller utbildningslokaler. Det finns universitetsövergripande 
gemensamma regelverk i form av planer och policy samt föreskrifter för djurbase-
rad forskning utanför Sveriges gräns för forskare vid Lunds universitet. Huvud-
delen av djurförsöksverksamheten bedrivs inom den medicinska fakulteten och det 
är även där universitetsveterinären har sin anställning. Tjänsten som omfattar hela 
universitetet finansieras delvis av den naturvetenskapliga fakulteten.  
 
Det är i hög grad Jordbruksverkets föreskrifter som reglerar hur verksamheten ska 
bedrivas inom området och regelbunden tillsyn av att föreskrifterna efterlevs sker  
genom att Länsstyrelsen genomför kontroller på anläggningarna. Universitetet tar 
också del av resultaten genom att universitetets veterinär deltar och dessutom 
erhåller protokoll från länsstyrelsens tillsynsbesök.  
 
Av Jordbruksverkets föreskrifter framgår att tillståndshavaren (rektor) ska ge före-
ståndaren m.fl. befogenheter att utföra sina uppgifter samt att tillståndshavaren 
ansvarar för att kunna visa att det finns tillräckligt med personal och resurser för 
försöksdjursverksamheten så att arbetsuppgifterna enligt föreskrifterna kan utföras. 
I nuläget finns inte dokumenterade delegationer eller en formaliserad process för 
uppföljning och återrapportering till tillståndshavaren men enligt uppgift har 
arbete inletts med att ta fram delegationer. Då Nämnden för djurskyddsfrågor har 
en samlad bild av verksamheten, eftersom såväl universitetsveterinär som repre-
sentanter för fakulteterna ingår i denna, kan det vara lämpligt att ge nämnden i 
uppdrag att återrapportera till tillståndshavaren.   
 
Rutiner för uppföljning ser olika ut inom olika delar av universitetet. Även om 
Länsstyrelsen genomför regelbunden tillsyn kan det vara ändamålsenligt att ta 
fram universitetsövergripande rutiner för uppföljning och kontroll av verksam-
heten. Sådana rutiner kan också ligga till grund för den ovan nämnda rapporte-
ringen till tillståndshavaren. Rutinerna bör även innehålla förslag på hur man 
dokumenterar viktiga kontroller på ett rimligt sätt genom exempelvis signaturer om 
att ett moment genomförts. Den medicinska fakulteten har redan en samordnande 
roll genom att universitetsveterinären har sin anställning där och genom att de ger 
utbildning i försöksdjursvetenskap. Mot denna bakgrund kan det vara lämpligt att 
de även får till uppgift att ta fram förslag på gemensamma rutiner. Rutinerna bör 
även innehålla instruktioner om hur föreståndarna ska dokumentera eventuell bris-
tande efterlevnad av jordbruksverkets föreskrifter då detta idag sker på olika sätt 
vid olika anläggningar. 
 
I de fall föreståndare delar på arbetsuppgifterna ska det tydligt framgå hur ansvaret 
ser ut så att det inte finns några oklarheter om vem som ansvarar för vad. Detta bör 
dokumenteras skriftligt.  
 
Internrevisionen har rekommenderat rektor att:  


• Fastställa delegationer i enlighet med föreskrifterna och utveckla en rutin 
för återrapportering till rektor. 
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• Ta fram rutiner för hur egen uppföljning och kontroll inom universitetet 
ska genomföras och dokumenteras. 


• Tillse att ansvarsområden tydligt dokumenteras i de fall flera föreståndare 
har ansvar för en enhet. 


 
Rektor har svarat (något förkortat): 
På rektors uppdrag har arbete påbörjats med att tydliggöra ansvarsfrågan inom 
djurförsöksverksamheten. I arbetet ingår även att säkerställa uppföljning och kon-
troll av verksamheten utifrån det nya regelverket som förväntas gälla från somma-
ren 2017. Arbetet görs i nära samverkan med Nämnden för djurskyddsfrågor. 
 
(Fastställa delegationer i enlighet med föreskrifterna och utveckla en rutin för 
återrapportering till rektor.) 
Som det anges i rapporten har arbete påbörjats med att ta fram tydliga delegationer 
från rektor. I arbetet ingår även att ta fram rutin för återrapportering till rektor. I 
detta arbete kommer internrevisionens förslag att ge Nämnden för djurskydds-
frågor i uppdrag att återrapportera till rektor att beaktas. 
 
(Ta fram rutiner för hur egen uppföljning och kontroll inom universitetet ska 
genomföras och dokumenteras.) 
I ovan nämnda arbete ingår även att ta fram enhetliga rutiner för uppföljning, 
kontroll och dokumentation av djurförsöksverksamheten. 
 
(Tillse att ansvarsområden tydligt dokumenteras i de fall flera föreståndare har 
ansvar för en enhet.) 
I arbetet med att ta fram tydliga delegationer ingår även att hantera delegationer 
där flera föreståndare har ett samlat ansvar, samt hur detta tydligt ska dokumen-
teras. 
 
Arbetet ovan beräknas vara klart sommaren 2017. 
 
3. Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2015 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska internrevisionen följa upp 
tidigare års iakttagelser och rekommendationer. Om IR anser att kvarstående risker 
är allvarliga har revisionschefen ansvar för att rapportera detta till styrelsen. 
 
IR har följt upp de åtgärder som ännu inte var genomförda vid tidigare uppfölj-
ningar och där lämnade rekommendationer accepterats av universitetsledningen. 
Efter att ha genomfört årets uppföljningar anser IR att huvuddelen av de lämnade 
rekommendationerna har genomförts och att det pågår arbete med att genomföra 
flertalet av resterande rekommendationer. IR vill dock, utifrån de granskningar 
som har gjorts, betona behovet av att uppföljning görs dels av att bisysslor anmäls 
i enlighet med gällande regelverk och dels av att lämnade anmälningar är korrekta. 
IR vill också framhålla att det är viktigt att den redovisning som sker till universi-
tetsstyrelsen halvårsvis av pågående arbete med anledning av internrevisionens 
rapport om informationssäkerheten, fortsätter.  
 __________________________ 
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von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor   
Skoug, Cecilia Student  
 
 
  


Sammanträdesdatum 
2017-02-15 


 


1 (8) 


 


PROTOKOLL 







 2 (8) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att direkt efter 6c Rapport från revisionsutskottet lägga till en punkt om 
uppdrag till internrevisionen. Med detta tillägg fastställs utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Oskar Styf att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-12-09 till handlingarna. 
 


5 Prodekan Staffan Storm presenterar konstnärliga fakulteten 
 
Information om konstnärliga fakulteten och dess tre skolor, Musikhögskolan, 
Konsthögskolan och Teaterhögskolan. 
 


6 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 6 a 
 
Eva Wiberg informerar om aktuella frågor. 
 
Susanne Kristensson redogör för ett ärende som rör mejl till bl a ledamöter i styrelsen 
från en tidigare student. 
 


b) Rapport från LUS 
 
Björn Sanders informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- UKÄ:s utvärdering om hållbarhetsarbete, 
- studentombudet har presenterat årets ärenderapport, 
- LUS har haft besök av socialförsäkringsministern Annika Strandhäll, 
- LUS har svarat på remisserna Entreprenörskap i det 20:e århundradet samt En mer 
flexibel ämneslärarutbildning, 
- fakultetsöverskridande möte om forskarutbildning, 
- LUS kommer att ha möte med ledningen för medicinska fakulteten med anledning av 
artikel i Lundagård om medicinska sällskapet Hincus, 
- diskuterar sammanflätningen av forskning och utbildning. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- svar på granskning av djurförsöksverksamheten, 
- uppföljning kvarstående rekommendationer från tidigare år,  
- internrevisionens årliga kundenkät, revisionsutskottet är mycket nöjd med utfallet,  
- sammanställning internrevisionens löpande kundenkäter,  
 


d) Uppdrag till Internrevisionen rörande resor  
 
Ordförande redogör för diskussion i revisionsutskottet med anledning av artiklar om 
prorektors resor. 
 
Styrelsen beslutar att uppdra åt internrevisionen att utreda om Eva Wibergs utlandsresor 
i tjänsten under sin tid som prorektor 2015-2016 vid Lunds universitet står i 
överensstämmelse med universitetets regler för tjänsteresor. I uppdraget ingår även att, 
om möjligt inom tidtabellen, via kontakter med resebyrån eller på annat sätt översiktligt 
undersöka hur resandet inom övriga universitetet ser ut. 
 
Internrevisionen ska återrapportera sitt uppdrag till styrelsen inom 14 dagar. 
 
Eva Wiberg deltar inte vid denna punkt. 
 


e) Rapport från uppföljning av att avtal tecknas av behörig firmatecknare 
 PM 2017-01-30 från Förvaltningschefen  
 Bilaga § 6  
 Dnr STYR 2016/99 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 


f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2017-02-06 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 e 
 


g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 Förteckning 2017-02-01 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 f 
 


 Styrelsen beslutar att fortsättningsvis ska även adjungerade professorer och gästprofessorer 
 redovisas på listan. 
 
7  Internrevisionens årsrapport 2016 
  Årsrapport 2016-02-01 från internrevisionen 
  Bilaga § 7 a 
 
  PM 2017-01-27 från förvaltningschefen 
  Bilaga § 7 b 
  
  Dnr STYR 2017/101 
 
  Föredragande: Gunilla Norberg 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Styrelsen beslutar att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna. 
 


8 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer 
 PM 2016-11-24 från Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 8 
 Dnr V 2016/1806 
 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Styrelsen framför sitt tack till Klemens Ganslandt för mycket väl utfört arbete. 
 


9 Fullföljande av 6-årsförordnande som rektor 
 PM 2017-02-09 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 9 
 Dnr STYR 2017/193 
 
  Föredragande: Jonas Hafström 
 
Styrelsen uppdrar åt ordföranden att anhålla hos regeringen att Torbjörn von Schantz anställs 
som rektor så att den sammanlagda tiden blir 6 år, dvs t o m 2020-12-31. 
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


10 Rekrytering av prorektor från 1 juli 2017 
 PM 2017-02-10 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 10 
 Dnr STYR 2017/187 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Cecilia Billgren 
 
En ställföreträdare för rektor måste finnas fr.o.m. 2017-07-01 därför föreslås styrelsen 
besluta följande under förutsättning att regeringen fattar beslut att utse Eva Wiberg till rektor 
för Göteborgs universitet fr o m 2017-07-01: 
 
Processen att utse prorektor för Torbjörn von Schantz återstående mandatperiod startar 
genom beslut i universitetsstyrelsen 2017-02-15.  
 
Arbetet ska ske enligt följande översiktliga tidplan. 
 
Februari  Styrelsen utser inom sig en beredningsgrupp  
Februari-mars Styrelsen fattar beslut om process 
Mars   Styrelsen fattar efter hörande av lärare, övriga anställda och studenter, beslut 


  om kravprofil för prorektor. 
Mars  Information om uppdrag som prorektor  
April-Maj  Beredning sker i beredningsgruppen 
Maj  Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom  
  universitetskollegiet. 
Juni  Beslut om prorektor fattas av universitetsstyrelsen 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Förändringar i tidplanen kan göras av beredningsgruppen om behov föreligger. 
 
Enligt Arbetsordning för Lunds universitet ska styrelsen utse en beredningsgrupp inom sig. 
Styrelsen beslutar att utse följande beredningsgrupp: 
 
Jonas Hafström, (ordförande) sammankallande 
Sven Lidin (lärare) 
Anna Stellinger (extern) 
Oskar Styf (student) 
 
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid beredningsgruppens möten har: 
- en representant för Lunds universitets studentkårer 
- en representant för respektive personalorganisation 
 
Styrelsens ordförande har utslagsröst vid beredningsgruppens möten. 


 
Styrelsen uppdrar åt beredningsgruppen att ta fram förslag till process för att utse prorektor 
samt att efter hörande av studenter, lärare och övriga anställda genom universitetskollegiet 
föreslå styrelsen en kravprofil för prorektor.  
 
Beredningsgruppens administrativa stöd i arbetet är avdelningschef Cecilia Billgren. 
Gruppen ska löpande rapportera till styrelsen. 
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


11 Information om ekonomiskt utfall 31 december 2016 
 Ekonomisk rapport per 31 december 2016 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 11 
 Dnr V 2016/1456 
 
 Föredragande: Lise Bröndum 
 
Diskussion. 
 


12 Årsredovisning 2016 
 
a) Beslut om bedömning av intern styrning och kontroll 2016 


  PM 2017-01-18 från Planering 
  Bilaga § 12 a 
  Dnr STYR 2017/163 
 
  Föredragande: Magnus Ekblad  
 
 Styrelsen bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds universitet är 
 betryggande. 
 
 b) Fastställande av årsredovisning för Lunds universitet 2016 
  Årsredovisning 2016 
  Bilaga § 12 b 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  Dnr STYR 2017/163 
 
  Föredragande: Tim Ekberg och Magnus Ekblad 
 
 Magnus Ekblad redogör för korrigeringar i det utsända förslaget. Utöver detta framförs 
 synpunkter på ändringar av mer språklig karaktär. Styrelsen uppdrar utifrån detta åt rektor att 
 göra de korrigeringar som redogjorts för samt redaktionella ändringar i årsredovisningen. 
 


 Styrelsen beslutar att därefter godkänna årsredovisning för Lunds universitet 2016 enligt 
 bilaga § 12 b. 
 
 Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


13 Justering av beslut om resursfördelning 2017 
 PM 2017-02-15  
 Bilaga § 13 
 Dnr: STYR 2016/181 
 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Styrelsen beslutar: 
- att rektor erhåller delegation att justera medel som i resursfördelningen för 2017 är avsatta 
till de strategiska forskningsområdena utifrån aktuella avtal samt genomföra följdändringar, 
- att medel för satsningar på nya SAS-kurser i resursfördelningen 2017 omfördelas så att 
Ekonomihögskolan får medel för ytterligare en kurs (137,5 tkr) och naturvetenskapliga 
fakulteten får indraget medel för en kurs (137,5 tkr) inklusive påverkan på gemensam 
finansiering, 
- att rektor erhåller delegation att besluta om sådana rättningar i resursfördelningen för 2017 
som beror på uppenbara felräkningar, felfördelningar eller följdfel samt justeringar och 
följdändringar då belopp i regleringsbrevet avviker från resursfördelningens belopp. 
 


14  Beslut om Lunds universitets totalbudget 2017 samt information om flerårsprognos  
 t o m 2020 
  Lunds universitets totalbudget 2017 
  Bilaga § 14 a 
  Dnr V 2016/1457 
 
  Lunds universitets flerårsprognos t o m 2020 
  Bilaga § 14 b 
  Dnr V 2016/1936 
 
  Föredragande: Lise Bröndum 
 
Diskussion. 
 
Styrelsen beslutar fastställa Lunds universitets totalbudget för 2017 enligt bilaga § 14 a. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


15  Beslut om Lunds universitet budgetunderlag för budgetåren 2018 – 2020 
  Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2018 – 2020 
  Bilaga § 15 
  Dnr STYR 2016/1662 
 
  Föredragande: Tim Ekberg 
 
 Diskussion.  
 
 Styrelsen beslutar att med de justeringar som lyfts fastställa Lunds universitets 
 budgetunderlag för budgetåren 2018—2020 enligt bilaga § 15.   
 
 Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


16 Beslut att entlediga ledamot från styrelsen för MAX IV-laboratoriet samt utseende av 
ledamot i densamma  
 PM 2017-02-15  
 Bilaga § 16 
 Dnr STYR 2017/93 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att 
- fr o m 2017-02-15 entlediga professor Ulf Olsson från sin post som ledamot i styrelsen för 
MAX IV-laboratoriet, 
- utse professor Sven Lidin, Kemiska institutionen vid Lunds universitet, till ledamot i 
styrelsen för MAX IV-laboratoriet för perioden 2017-02-15—2019-12-31. 
 
Sven Lidin deltar inte vid denna punkt. 
 


17 Revidering av arbetsordning för Lunds universitet 
 PM 2017-06-06 från universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 17 a 
 
 Arbetsordning för Lunds universitet 
 Bilaga § 17 b 
 
 Dnr STYR 2016/1486 
 
 Föredragande: Carina Wickberg 
 
Styrelsen beslutar att med redaktionella justeringar fastställa Arbetsordning för Lunds 
universitet enligt bilaga § 17 b. 
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


18 Rapport från utvärdering av universitetsstyrelsens arbeta 
 Rapport 2017-01-08 från Hans Modig 
 Bilaga § 18 
 Dnr STYR 2016/1283 
 
 Föredragande: Hans Modig 
 
Styrelsen tackar Hans Modig för väl utfört uppdrag.  
 


19 Uppföljning av styrelsens beslut 2012 - 2016 
 Redogörelse 2017-01-30 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 19 
 Dnr STYR 2017/128 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar lägga redogörelsen till handlingarna. 
 


20 Beslut om arbetsordning för universitetsstyrelsen samt årsplanering för 
universitetsstyrelsen 2017 
 PM 2017-02-03 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 20 a 
 
 Arbetsordning för universitetsstyrelsen 
 Bilaga § 20 b 
 Dnr 2017/151 
 
 Årsplan för universitetsstyrelsen 2017 
 Bilaga § 20 c 
 Dnr 2017/152 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar att 
- fastställa reviderad Arbetsordning för universitetsstyrelsen enligt bilaga § 20 b, 
- fastställa årsplan för universitetsstyrelsen enligt bilaga § 20 c, 
- datum för styrelsens sammanträde juni 2017 ändras till ett internat 15-16 juni och 
styrelsens planerade internat september 2017 ändras till ett vanligt sammanträde 20 
september. 
 


21 Eventuellt övrigt 
 
Inga övriga punkter. 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Oskar Styf 
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		1 Öppnande av sammanträdet

		Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.

		2 Fastställande av dagordning

		Styrelsen beslutar att direkt efter 6c Rapport från revisionsutskottet lägga till en punkt om uppdrag till internrevisionen. Med detta tillägg fastställs utsänd dagordning.

		3 Utseende av justeringsperson  Styrelsen beslutar att utse Oskar Styf att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

		4 Protokoll från föregående sammanträde  Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-12-09 till handlingarna.

		5 Prodekan Staffan Storm presenterar konstnärliga fakulteten  Information om konstnärliga fakulteten och dess tre skolor, Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan.

		6 Information

		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 6 a  Eva Wiberg informerar om aktuella frågor.  Susanne Kristensson redogör för ett ärende som rör mejl till bl a ledamöter i styrelsen från en tidigare student.

		b) Rapport från LUS  Björn Sanders informerar om bl a följande aktuella frågor: - UKÄ:s utvärdering om hållbarhetsarbete, - studentombudet har presenterat årets ärenderapport, - LUS har haft besök av socialförsäkringsministern Annika Strandhäll, - LUS...
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		Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - svar på granskning av djurförsöksverksamheten, - uppföljning kvarstående rekommendationer från tidigare år,  - internrevisionens årliga ...
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		Styrelsen beslutar att uppdra åt internrevisionen att utreda om Eva Wibergs utlandsresor i tjänsten under sin tid som prorektor 2015-2016 vid Lunds universitet står i överensstämmelse med universitetets regler för tjänsteresor. I uppdraget ingår även ...

		e) Rapport från uppföljning av att avtal tecknas av behörig firmatecknare  PM 2017-01-30 från Förvaltningschefen   Bilaga § 6   Dnr STYR 2016/99   Föredragande: Susanne Kristensson

		f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser   Förteckning 2017-02-06 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 6 e
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Utseende av rektors ställföreträdare (prorektor) från och med 
1 juli 2017  


Bakgrund 


Göteborgs universitets styrelse har föreslagit regeringen att utse prorektor Eva 
Wiberg till rektor för Göteborgs universitet fr o m 2017-07-01. Med anledning av 
detta behöver Lunds universitet omedelbart påbörja processen att rekrytera ny 
prorektor.  


Enligt HF 2 kap 10§ ska rektor ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe 
när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdare för rektor (benämnd prorektor) 
utses av universitetsstyrelsen Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor 
är, enligt HF 2 kap 11§, den som uppfyller behörighetskraven för anställning som 
professor eller lektor.  Prorektor är inte en anställning utan ett uppdrag, varvid 
aktuell person friställs från sin ordinarie anställning i den omfattning som krävs. 


I Arbetsordning för Lunds universitet (dnr STYR 2016/702) regleras på en 
övergripande nivå processen att utse rektor och prorektor. 


Processen ska följa följande ordning: 


• Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp.
• Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i


universitetskollegiet fastställa en kravprofil för rektor och prorektor.
• Universitetsstyrelsens andra uppgift är att efter beredning och hörande i


universitetskollegiet besluta om förslag till rektor och besluta om
prorektor.


• Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker i
universitetskollegiet.


I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 


Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter, varav 24 representanter för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 12 representanter för övriga 
anställda och 12 studenter (Arbetsordning för Lunds universitet 2.9). 
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Dnr STYR 2017/187 


PM med förslag till beslut 
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I arbetsordningen 2.9 anges vidare: 
• Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju 
ledamöter som utses inom kollegiet. Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta 
lärare och övriga anställda ska ingå i arbetsutskottet. Studenterna ges möjlighet att 
utse en representant till arbetsutskottet. Härutöver ges personalorganisationerna 
möjlighet att utse varsin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
arbetsutskottet. 
• Vid beredning av utseende av rektor och prorektor deltar alla universitets-
kollegiets ledamöter. 
 
 
Diskussion kring genomförande av processen 
 
För att komma igång med arbetet att söka ny prorektor behöver styrelsen snarast 
utse en beredningsgrupp inom sig samt fatta beslut om process. 
 
Innan styrelsesammanträdet 15 februari kommer ordförande att ha haft gruppvisa 
möten med ledamöterna i de olika grupperingarna i styrelsen, dvs externa 
ledamöter, lärare och studenter. Dessutom har möten hållits med representanter för 
personalorganisationerna samt universitetskollegiets arbetsutskott. Syftet med 
dessa möten har varit att diskutera processen och fånga upp de olika synpunkter 
som finns inför arbetet.  
 
Utifrån dessa samtal finner styrelsens ordförande att styrelsen vid mötet 15 februari 
bör kunna utse en beredningsgrupp med samma sammansättning som vid 
rekrytering av rektor och prorektor 2014.  
 
Diskussionen av den kravprofil som låg till grund för senaste prorektors-
rekryteringen (se bilaga) var grundlig och borde åtminstone i huvudsak vara giltig 
för hela den innevarande mandatperioden.  
 
Frågor för styrelsen att diskutera vid möte 15 februari är bl a: 
 


• Beredningsgruppens uppgift samt storlek och sammansättning av denna. 
• Processen för att utse prorektor 
• Former för hörande, dvs. samarbetet med universitetskollegiets 


arbetsutskott. 
• Former för information om att Lunds universitet söker ny prorektor 


(annons, nomineringar osv.) 
• Eventuellt anlitande av konsulter i rekryteringsarbetet 


 
 


Förslag till beslut  
 
En ställföreträdare för rektor måste finnas fr.o.m. 2017-07-01 därför föreslås 
styrelsen besluta följande under förutsättning att regeringen fattar beslut att utse 
Eva Wiberg till rektor för Göteborgs universitet fr o m 2017-07-01: 
 
Processen att utse prorektor för Torbjörn von Schantz återstående mandatperiod  
startar genom beslut i universitetsstyrelsen 2017-02-15.  
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Arbetet ska ske enligt följande översiktliga tidplan. 


Februari Styrelsen utser inom sig en beredningsgrupp 


Februari-mars Styrelsen fattar beslut om process 


Mars Styrelsen fattar efter hörande av lärare, övriga anställda och 
studenter, beslut om kravprofil för prorektor. 


Mars Uppdraget som prorektor utlyses  


April-Maj Beredning sker i beredningsgruppen 


Maj Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom 
universitetskollegiet. 


Juni Beslut om prorektor fattas av universitetsstyrelsen 


Förändringar i tidplanen kan göras av beredningsgruppen om behov föreligger. 


Enligt Arbetsordning för Lunds universitet ska styrelsen utse en beredningsgrupp 
inom sig. Styrelsen beslutar att denna ska ha följande sammansättning.  


styrelsens ordförande (sammankallande) 
en lärare 
en extern ledamot 
en student 


Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid beredningsgruppens möten har: 
- en representant för Lunds universitets studentkårer
- en representant för respektive personalorganisation


Styrelsens ordförande har utslagsröst vid beredningsgruppens möten. 


Vid sammanträdet 15 februari meddelar respektive kategori vem från den egna 
kategorin de föreslår ska ingå i beredningsgruppen. Förutsatt att inget oväntat 
dyker upp föreslås att styrelsen 15 februari även utser ledamöterna i 
beredningsgruppen. 


Styrelsen uppdrar åt beredningsgruppen att ta fram förslag till process för att utse 
prorektor samt att efter hörande av studenter, lärare och övriga anställda genom 
universitetskollegiet föreslå styrelsen en kravprofil för prorektor.  


Beredningsgruppens administrativa stöd i arbetet är avdelningschef Cecilia 
Billgren. Gruppen ska löpande rapportera till styrelsen. 


Jonas Hafström 







Universitetsstyrelsen 


Kravprofil för prorektor 


Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av 
världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte.  
Här finns 47 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och 
Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld 
och människors villkor. 


Lunds universitet söker prorektor, tillika ställföreträdare för rektor 


I en tid av betydande framgångar och avgörande utmaningar söker vi en ny 
prorektor som tillsammans med rektor kan samla krafterna och leda vårt 
universitet framåt. Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som under 
senare år genomgått en kraftig expansion. Fortsatt samverkan med 
näringsliv och övriga samhället, nationellt och internationellt, är av 
avgörande betydelse för Lunds universitets framtid som ett universitet i 
världsklass.  


Prorektor tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst, och ersätter i 
övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Vid Lunds 
universitet förväntas rektor och prorektor arbeta som ett team som 
kompletterar varandra och tillsammans leder universitetet. Prorektor ingår bl 
a i universitetsledningen och rektors ledningsråd.  


Framtida utmaningar för Lunds universitet innefattar bland annat att 
fortsätta det påbörjade arbetet med forskningsanläggningen MAX IV-
laboratoriet, det europeiska projektet ESS och den digitala utvecklingen som 
öppnar nya former för utbildningen. Detta samtidigt som vi bevarar och 
framförallt utvecklar den bredd och det djup i forskning och utbildning som 
präglar vårt universitet. 


Kvalifikationer


Den som utses till prorektor ska ha den vetenskapliga och pedagogiska 
kompetens som föreskrivs för anställning som professor eller lektor. Även i 
övrigt ska prorektor uppfylla behörighetskraven för anställning som 
professor eller lektor enligt högskoleförordningen (HF 2 kap 11 §). 


BESLUT Dnr STYR 2014/1 


2014-10-03 
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Prorektor ska även:  
 


 vara en god ledare och ha visat prov på ett gott ledarskap  


 ha ett vetenskapligt och pedagogiskt förtroende 


 ha förståelse för det breda universitetet och dess varierande 
förutsättningar och förmåga att driva utveckling inom dess skiftande 
verksamheter  


 ha god förmåga att främja universitetets intressen vad gäller 
finansiering av forskning och utbildning  


 ha god förmåga att verka i såväl nationella som internationella 
sammanhang  


 ha god förmåga att förvalta och utveckla ekonomiska och personella 
resurser i en större akademisk organisation 


 ha god förmåga att arbeta med arbetsmiljö-, jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor 


 ha god förmåga att engagera, motivera och samverka med 
medarbetare och studenter  


 ha hög personlig integritet  


 ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket 


 


Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och då föreslagen 
rektor för Lunds universitet fr o m 1 januari 2015 är en man ser vi gärna 
kvinnor som sökande till prorektorsuppdraget. 


  
 





		Utseende av rektors ställföreträdare (prorektor) från och med

		1 juli 2017

		Kravprofil prorektor 2015 - beslut US.pdf

		Kravprofil för prorektor
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Rektorsinformation 2017-02-15
UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


Samverkan


• Besök av Danska Ministeriet för Forskning och Innovation (12 jan)


• I samband med Medicon Villages 15‐årsjubileum, signering
konsortialavtal (Mats Paulssons stiftelse, Region Skåne & LU) (20 jan)


• Signering LU – Stockholm Environment Institute (30 jan)


• Malmö högskola blir universitet 2018, releasemingel (27 jan)


• FIRS (1 feb)
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Universitetsevenemang


• Jubileumshögtid (28 jan)


• Invigning 350‐årsjubileet (19 dec)


• Sex universitetsrektorer ser tillbaka – och framåt (26 jan)


• Fakultetsbesök pågår


Personal och ledarskap


• Ledningsseminarium med Kerstin Sahlin om kollegialitet


Forskning‐ och utbildningspolitik


• Möte med Helene Hellmark Knutsson (15 dec + 23 jan)


EVA 


Samverkan


• Besök från Keio University (26 jan)


• Besök av Schweiz ambassadör Christian Schoenenberger (7 feb)


• SACF Slutmöte (14 feb)


Universitetsevenemang


• Invigning 350‐årsjubileet (19 dec) 


• Jubileumshögtid (28 jan)
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Internationalisering


• Brittiska ambassadören David Cairns – föreläsning om Brexit (26 jan)


• KAUST Saudiarabien (31 jan – 3 feb)


• UK Top Management Programme (8 feb)


Forskning och utbildning


• Hearing förberedelser inför nästa forsknings och innovationsprogram i EU 
(18 jan)


• Sammanflätning forskning och utbildning








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon dir  046-222 19 46, växel 046-222 00 00  E-
post  Moa.Lindell@rektor.lu.se 


Stacey Sörensen 
Vicerektor 


Entledigande av ledamotstyrelse i styrelsen för MAX IV-
laboratoriet, samt utseende av ledamot i densamma 


Bakgrund  
MAX IV-laboratoriet är ett elektronacceleratorlaboratorium vid Lunds universitet, 
som styrs av förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i 
elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund. Enligt förordningen 
leds laboratoriet av en styrelse bestående av en ordförande och åtta ledamöter. 
Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. 


Universitetsstyrelsen utsåg 2016-08-24 (dnr STYR 2016/1021) styrelse för MAX 
IV-laboratoriet för perioden 2016-11-01 till 2019-12-31. 


2017-01-12 inkom ledamot Ulf Olsson, Lunds universitet, med en skrivelse till 
universitetsstyrelsen där han bad att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot. Rektor föreslår universitetsstyrelsen att Olsson entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet. 


Som ny ledamot i styrelsen föreslås professor Sven Lidin, Kemiska institution vid 
Lunds universitet. Förslaget i framtaget av vicerektor med ansvar för forskning 
Stacey Sörensen i samråd med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. 
Rektor föreslår att universitetsstyrelsen utser Lidin som ledamot i styrelsen för 
MAX IV-laboratoriet för perioden 2017-02-15 till 2019-12-31. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att fr o m 2017-02-15 entlediga Ulf Olsson från sin 
post som ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet. 


Universitetsstyrelsen beslutar att utse professor Sven Lidin, Kemiska institution vid 
Lunds universitet, till ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet för perioden 
2017-02-15 till 2019-12-31.  


2017-02-15 Dnr STYR 2017/93 


1 PM med förslag till beslut Bilaga 16
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