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Kortfattad översiktlig bild av Lunds universitets 
finansieringsåtagande för ESS och MAX IV 
 
ESS har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro att bygga. Sverige och Danmark 
kommer att finansiera en stor del av detta. Lunds universitet kommer att bidra med 
sammanlagt 550 MSEK. Universitetet har valt att budgetera detta uppdelat på en 10-
årsperiod. Finansieringsansvaret för ESS omfattar därmed 55 MSEK per år i 10 år, dvs. 
totalt 550 MSEK. Till detta kommer pris- och löneomräkning, varför det handlar om ca 
55 – 60 MSEK per år i 10 år. 


Finansieringsansvaret för MAX IV omfattar driftskostnader, investering i inventarier 
och vetenskaplig utrustning samt investering i strålrör. Dessa kostnader är uppskattade 
till 47 + 18 + 5 MSEK för 2014 och 2015 samt 52 + 18 + 5 för 2016, 2017 och 2018, 
dvs. 70 – 75 MSEK per år. 


Sammantaget för ESS och MAX IV blir detta 125 – 135 MSEK per år från 2014 under 
10 år, dvs. totalt 1250 – 1350 MSEK under 10-årsperioden. 


Då de nuvarande kostnaderna har legat på drygt 30 MSEK per år blir kostnadsökningen 
95 – 105 MSEK per år från 2014.  


Anslagen till Lunds universitet för forskning, s.k. fakultetsanslag, höjs från 2014 med ca 
90 MSEK samt med ytterligare ca 40 MSEK från 2016. 


Den 20 juni 2012 uppvaktade vi, Margot Wallström, Per Eriksson och Lars Börjesson, 
utbildningsministern då vår bedömning var att våra kostnader enligt ovan skulle öka 
från ca 30 MSEK per år till 130 MSEK. Vi meddelade att vi var beredda att ta ansvar 
för en kostnadsökning på ytterligare 40 MSEK, dvs. från nuvarande kostnadsnivån på 
30 MSEK till nivån 70 MSEK. Vi begärde därför ett särskilt stöd från regeringen i 
kommande proposition till Lunds universitet med 60 MSEK per år. Detta bejakades 
delvis av regeringen då Vetenskapsrådet i propositionen tilldelades en förstärkning av 
sina anslag med 50 MSEK per år riktade till just MAX IV, dock inledningsvis med lägre 
belopp 2014 och 2015, 20 respektive 30 MSEK. 


Mot bakgrund av att Lunds universitets åtagande även efter uppgörelsen med 
Vetenskapsrådet omfattar ett åtagande på 125 – 135 MSEK per år i 10 år bör en förnyad 
uppvaktning av ministern övervägas. Universitetet avser också att hemställa till 
regeringen att de 82 MSEK, som återstår från den tidigare försäljningen av Ideon AB, 
ska räknas av från de 550 MSEK kopplade till ESS. 
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Lunds universitets bidrag till ESS 
 
Bakgrund 
Forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, kommer genom 
neutronstrålning att studera olika material på molekylnivå. ESS är den enskilt 
största forskningssatsning som Sverige gjort och en av de största 
forskningsinfrastruktursatsningar som görs i Europa. ESS är sedan april 2010 skiljt 
från Lunds universitet och blev då ett aktiebolag. Planer och förhoppningar finns 
nu på att omvandla det svenska aktiebolaget till ett europeisk s.k. ERIC-
konsortium. 
 
Den nationella forskningsanläggningen MAX IV byggs nu på samma område som 
gäller för ESS lokalisering i Lund och beslutet om satsningen på 
synkrotronanläggningen MAX IV var en bidragande faktor till att ESS lades i 
Sverige. MAX IV-laboratoriet kommer att erbjuda en mycket kraftfull 
synkrotronanläggning. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att 
göra Sverige till ett världsledande land för materialforskning. MAX IV är en del av 
universitetets verksamhet, men styrs genom en särskild förordning tillsammans 
med bl.a. Vetenskapsrådet. 
 
Enligt en överenskommelse från 2008 är Lunds universitet medfinansiär för 
uppbyggandet av ESS med totalt 550 miljoner kronor. Det finns dock inget 
formellt beslut kopplat till denna överenskommelse. Dessa medel tas av 
universitetets forskningsmedel. Det betyder i praktiken att universitetet avstår 550 
mnkr som annars hade gått till att stärka och bygga upp annan forskning vid 
universitetet. Därutöver betalar universitetet en betydande del av uppbyggandet 
och den kommande driften av MAX IV. 
 
Så gott som alla nya statliga forskningsmedel som tilldelats Lunds universitet går 
till uppbyggandet av ESS och MAX IV. I praktiken betyder det att andra 
strategiska forskningssatsningar har fått stå tillbaka. Universitetets övriga 
strategiska satsningar har inte kunna utvecklas på samma sätt som på övriga 
universitet i Sverige. Därtill kommer betydande kostnader att tillkomma för att 
driva och nyttogöra forskningen vid dessa anläggningar. 
 
I budgetpropositionen för 2014 har regeringen föreslagit att Lunds universitet ska 
utbetala 282 miljoner i bidrag till ESS. Lunds universitet har i sin egen ekonomiska 
planering antagit att de 550 miljoner kronor skulle utbetalas under en 10-årsperiod 
med 55 miljoner per år.  
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Försäljning av Ideon AB 
Universitetet erhöll under våren 2009 regeringens godkännande att slutligt 
genomföra försäljningen av aktier i Ideon AB enligt villkorat avtal från 2006. 
Reavinsten från försäljningen uppgick till 120 miljoner kronor och fick enligt 
regeringens beslut inte behållas av universitetet.  
 
Riksdagen beslutade i 2009 års budget att till Lunds universitet avsätta 120 
miljoner kronor till internationell forskningsanläggning (ESS) som endast fick 
disponeras efter särskilt beslut av regeringen. Anslaget föreslogs att användas som 
en delfinansiering av kostnaderna för en internationell forskningsanläggning i 
Lund. I regleringsbrev 2010 har beslut fattats att 38 miljoner fick användas för 
ESS.  
 
Av reavinsten från försäljningen av Ideon, 120 miljoner, som ursprungligen 
avsattes till ESS finns idag 82 miljoner kvar. I Lunds universitets regleringsbrev 
anges att dessa medel endast får disponeras efter särskilt beslut av regeringen (ap 8 
Internationell forskningsanläggning). 
 
Universitetets hemställan  
Lunds universitet är ett fullskaligt universitet med stor mångfald av starka miljöer 
för utbildning, forskning och innovation. Att vara ett fullskaligt universitet har sina 
särskilda utmaningar. Prioriteringar och strategiska satsningar måste alltid ta 
hänsyn till de olika delarna och leda till en sammantagen styrka genom funktionell 
balans. Detta skapar vissa begränsningar i möjligheten till interna omprioriteringar 
om denna styrka inte ska äventyras och det fordras framförhållning och långsiktiga 
planeringsförutsättningar.  
 
Lunds universitet anhåller om att regeringen klarlägger att Lunds universitets totala 
bidrag till ESS ska maximalt uppgå till 550 miljoner. Om regeringen dessutom 
önskar en större förtida inbetalning, likt den i senaste budgetpropositionen, vill 
universitetet ha vetskap om detta i god tid. Vidare anhåller Lunds universitet om att 
de 82 miljoner som idag ligger som en disposition i regleringsbrev ska tillföras 
Lunds universitet för ESS och avräknas från ovan nämnda 550 miljoner. 
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Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap 
 
Det finns idag ett stort antal program och åtgärder som är en del av ett långsiktigt 
personalvårdande arbete vid Lunds universitet. Vissa av dessa åtgärder kan nu 
användas i arbetet med de problemområden som personalenkäten identifierar.  
 
Sedan länge finns ett erbjudande från Sektion personal att ge utbildningen ”Se 
människan”. Utbildningen ges på begäran från institutioner eller andra enheter och 
är en utbildning kring värdegrundsfrågor. Programmet leds av två erfarna personer, 
en från lärarsidan och en från sektionen personal. Detta program är också 
tillgängligt för olika studentorganisationer. 
 
Sedan ett år tillbaka finns det nya ledarskapsprogrammet som tar sin utgångspunkt 
i universitets värdegrund. Det är utformat som en trappa i tre steg: Nyfiken på 
ledarskap, Ny som ledare och Erfaren ledare. I detta program finns tydliga 
moment där deltagarna tränas i att arbeta med Lunds universitets värdegrund. Detta 
material har i dagsläget nått stor spridning och det kan användas i arbetet om 
universitet beslutar sig för att skriva om värdegrunden och den strategiska planen. 
 
I höst startar femte omgången av ledarskapsprogrammet AKKA (akademiska 
kollegors ansvar). Programmet kommer att ha sin utgångspunkt i ett 
mångfaldsperspektiv. För första gången kommer även deltagare från andra 
lärosäten inom Lärosäten Syd att medverka. Programmet pågår under ett års tid och 
erbjuds de medarbetare som har viss erfarenhet av ledarskap. 
 
Universitet planerar att starta ett värdegrundsprojekt för alla anställda. Två erfarna 
projektledare är utsedda tillsammans med en partssammansatt styrgrupp. Planen är 
att vår värdegrund ska gestaltas av medarbetare och studenter vid den konstnärliga 
fakulteten. Dessa gestaltningar ska dokumenteras (troligen filmas) och 
projektledarna ska utbilda ett antal facilatorer vid de olika fakulteterna. Arbetet 
med att ta fram en detaljerad projektplan pågår. 
 
Personalenkätens största bidrag är att värdegrundsfrågorna hålls levande och bidrar 
till att värdegrunden kontinuerligt diskuteras inom universitetet. En ny enkät är 
planerad till 2015. Hur den ska utformas och hur den ska genomföras och av vem 
är under diskussion. 
 
 
 
 
Nils Danielsen, vicerektor 
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Personalenkäten Vår arbetsplats 
 
Personalenkäten Vår arbetsplats publicerades i sin helhet hösten 2012. I projektets 
förutsättningar ingick att resultatet skulle hanteras på respektive nivå och att 
åtgärder skulle genomföras på dessa nivåer. Publiceringen av enkäten föregicks av 
ett stort arbete där resultaten hade presenterats för fakulteter, institutioner och 
andra verksamheter vid Lunds universitet. Totalt genomfördes omkring 180 olika 
presentationer.  
 
I samband med presentationerna har det framkommit önskemål om att redovisa 
respektive nivås arbete. Fakulteternas, USVs och gemensamma förvaltningens 
arbete med personalenkäten redovisas nedan. 
  
 
Utdrag ur personalenkäten 
 
Den sammanfattning som finns redovisad i Vår arbetsplats redovisas i sin helhet 
nedan för att ge en kort bakgrund till de problemområden som enkäten tar upp. 
 


”Denna enkätundersökning riktad till de anställda vid Lunds universitet 
är den första i sitt slag och dess avsikt är att bidra till 
kunskapsunderlag för personalpolitiskt utvecklingsarbete. Frågorna 
omfattade sådant som introduktion i arbetet, balans mellan privat- och 
arbetsliv, värdighet och respekt i mötet med varandra, utvecklings- och 
planeringssamtal, fortbildning och karriärutveckling, mångfald, chefs- 
och ledarskap på olika nivåer i organisationen, självständighet och 
kunskap om den egna rollen i arbetet, integration och teamarbete, 
kommunikation, fysiska arbetsförhållanden, uppfattning om stress och 
arbetsbelastning samt övergripande syn på hur det är att arbeta vid 
Lunds universitet. Enkäten besvarades av 52% av målgruppen, 
anställda med minst tre månaders anställning. Resultaten visade att 
samtidigt som respondenterna angav att de hade ett meningsfullt 
arbete, hög motivation, självständighet, var allmänt nöjda med sin 
anställning och stolta över att arbeta på Lunds universitet hade de 
också en hög grad av belastning i meningen att de måste jobba extra 
regelbundet, privatlivet blev lidande, oro och spändhet, svårt att 
slappna av och sömnsvårigheter. Mellan 25% till 1/3 befanns vara i vad 
som skulle kunna betraktas som en riskzon. Respondenterna var i hög 
utsträckning nöjda med det närmaste ledarskapet medan tilliten sjönk 
med avståndet till de högre nivåerna. Samtidigt fanns det indikationer 
på att chefens mera nära engagemang i de anställdas arbete var mindre 
och respondenterna angav i hög grad att det inte fanns någon som 
bevakade deras situation. Innebörden i ett gott akademiskt ledarskap är 
förhållandevis outforskat, åtminstone på mikronivån. Introduktion, 
utvecklingssamtal och lönesamtal samt systematisk karriär- och 
kompetensutveckling fick en mindre positiv utvärdering vad gäller 
förekomst. Möjligen är det vad man skulle kunna benämna som missade 
möjligheter vilka både kan minska avstånden i organisationen och 
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bidra till starkare känsla av att man tillhör en helhet. Det fanns också 
indikationer på att det psykosociala klimatet kan utvecklas baserat på 
förekomsten av kränkande särbehandling, osäkerhet om man kan 
uttrycka sina åsikter utan att riskera konsekvenser, konkurrensinriktat 
klimat etc. I dessa avseenden stod särskilt administrativ/teknisk och 
bibliotekspersonal ut vilket antyder ett spänningsförhållande till 
akademisk personal. I viss mån angav även akademisk personal på 
mellannivå osäkerhet omkring huruvida man kan uttrycka sig utan att 
det får konsekvenser för den enskilde. Resultaten talar mera för att det 
är klimatet i den egna arbetsgruppen än förhållandet till chefen som ger 
upphov till denna känsla. Överlag angav de flesta att de var allmänt 
nöjda med att arbeta vid Lunds universitet. Samtidigt tyder resultaten 
på att det finns cirka 25-30% beroende på vilken variabel man sätter i 
fokus som anger missnöjdhet. Således finns det utvecklingsmöjligheter. 
Jämförelser med resultaten från University of Bristol stödjer en sådan 
slutsats. Resultatet från deras andra enkätomgång är generellt mera 
positiva än resultaten från Lunds universitet.  
 
Sammantaget demonstrerar resultaten att det är möjligt att utveckla 
personalpolitiken och därmed arbetssituationen för de anställda i 
enlighet med det beslut som rektor fattade i juni 2010 (Dnr LS 
2010/450) ”Anställda vid Lunds universitet är universitets viktigaste 
och dyrbaraste investering. Ett kontinuerligt strategiskt 
personalpolitiskt arbete bidrar till att stärka medarbetarnas identitet 
som anställda vid Lunds universitet, rekrytera medarbetare med hög 
kompetens, främja utveckling och prestationer hos de anställda samt 
öka engagemanget i utvecklingen av Lunds universitets olika 
verksamheter och processer. Det gör Lunds universitet rätt hanterat till 
en attraktiv arbetsplats och kan bidra ytterligare till universitetets 
framgångar.”” 
 
 


I korthet kan tre problemområden definieras som föranleder 
uppmärksamhet och åtgärder: 


 
• Mellan 25-33% bedöms vara i riskzonen för allvarlig stress. 
• 7,1% har blivit utsatta för kränkande särbehandling (9,4% kvinnor och 


4,3% män). 
• Att kunna uttrycka sina åsikter utan att det får negativa konsekvenser 


för en själv, 12,7% instämmer inte alls och 29,2% anger att det inte 
stämmer särskilt bra. 
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Fakulteternas beskrivna åtgärder 
 
Ekonomihögskolan 
 


• En serie seminarier som vänder sig till alla medarbetare vid fakulteten: 


Öppet seminarium, Värdegrundsarbetet vid Lunds universitet. 
Medverkande: Nils Danielsen och Ingrid Estrada-Magnusson, mars 
2013. 


Öppet seminarium, Jag – vi – dem. Vad gör vi åt vår arbetsmiljö? 
Medverkande: Gun Kjellberg, april 2013. 


Öppet seminarium kring pedagogiska karriärvägar, Pedagogisk 
akademi – Vad är det? Medverkande: Håkan Pihl och Björn 
Badersten, november 2013. 


• Direkta insatser från fakultetsledningens sida: 


Öppna möten med fakultetsledningen kring medarbetarfrågor och i 
övrigt, t.ex. i augusti 2013. 


Kontinuerligt arbete med rektorsbrev för att bidra till bättre förståelse 
och kommunikation mellan ledning och medarbetare. 


• Andra åtgärder:  


Arbete med teatergrupp som samlar deltagare från samtliga enheter 
och samtliga medarbetarkategorier (initiativtagare, Daniel Yllas). 


 
 
Humaniora och teologi 
 
Området redovisar ett antal åtgärder som genomförs på de olika institutionerna. 
Varje institution har angett vilka tre frågor som är de viktigaste, hur de arbetar med 
dessa och vem som är ansvarig för genomförandet. De tre frågor som dominerar är 
stress, kränkande särbehandling och ”lågt i tak”, dvs de tre stora problemområden 
som enkäten pekar ut. 
 
• Stress: Ett s.k. ”masterkansli” har inrättats för att öka professionalismen och 


där få personer utför arbetsuppgifter som tidigare utfördes av flera. Flera anger 
att de arbetar med att informera bättre och tydligare information om 
resursfördelningssystemet. Tanken är att bättre och korrekt information om 
LUs ekonomi ska öka delaktigheten och förståelsen av systemen och därmed 
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motverka stress. Bättre planering av verksamheten för att skapa längre 
undervisningsfria perioder och försök att införa sammanträdesfria perioder. 


• Genomgående är att fakulteten observerat att andelen som får 
utvecklingssamtal och lönesamtal är lågt. Därför anger flertalet att detta ska 
genomföras och att detta behöver planeras bättre så att samtalen kan 
genomföras. Dessa åtgärder stärker delaktigheten och blir dessutom ett forum 
där kritik kan tas upp och återkoppling kan äga rum. 


• Avseende problemområdet ”lågt i tak” eller att anställda inte kan uttrycka sina 
åsikter utan negativa konsekvenser anger flertalet att de inte riktigt vet hur de 
ska åtgärda problemet.   


 
 
 
Juridiska fakulteten 
 
Hösten 2011 genomförde fakulteten en egen arbetsmiljö- och hälsoundersökning 
för samtliga medarbetare. Enligt rapporten upplevs fakulteten som en social och 
trevlig arbetsplats med ett öppet och konstruktivt samtalsklimat. Samtidigt visade 
undersökningen att det förelåg vissa brister när det gällde bland annat 
doktorandernas arbetsmiljö. I samarbete med nämnden för forskarutbildning har 
därför olika aktiviteter genomförts som lett till att förutsättningarna för 
doktoranderna har förbättrats. Fakulteten har således, med utgångspunkt i nämnda 
arbetsmiljö- och hälsoundersökning, redan påbörjat ett arbete med att genomföra 
åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmiljön för de anställda. 
 
 
• Årliga utvecklingssamtal erbjuds samtliga medarbetare.  
• En personaldag i mars 2012 ägnades åt fakultetens arbete med likabehandling 


och arbetet med pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.   
• I anslutning till genomförandet av den universitetsgemensamma 


medarbetarenkäten inrättades en arbetsgrupp vid fakulteten bestående av 
representanter för fakultetsledningen, huvudskyddsombud och 
personalansvarig.  


• Fakulteten arbetar med att tydliggöra olika roller och uppdrag inom kategorin 
teknisk och administrativ personal. Inom ramen för detta arbete har fakulteten 
bland annat anordnat kompetensutvecklingsseminarier på temat 
”kommunikation”.  


 
Under 2013 och 2014 kommer juridiska fakulteten fortsätta arbetet med att 
kartlägga och analysera orsaker till stress samt minska medarbetarnas upplevelse 
av stress. Följande konkreta åtgärder har i nuläget identifierats.  


• Diskutera stress vid kommande utvecklingssamtal. Varje chef som håller i 
utvecklingssamtalen får i uppdrag att, med den enskildes medgivande, 
sammanställa resultatet för sin egen arbetsgrupp, utan att enskildas identitet 
röjs. Med dessa sammanställningar som underlag kan fakulteten arbeta vidare 
med frågan. 


• Genomföra gruppdiskussioner med professorer, lärare, doktorander, 
amanuenser och TA-personal var för sig för att få mer information om vad som 
stressar respektive grupp.  


• Chefer och anställda med ledningsuppdrag deltar i den 
universitetsövergripande stresseminariesatsningen. 
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• Samtliga medarbetare erbjuds utbildning i att ge feedback. Att få mer 


återkoppling på sin arbetsprestation från både kollegor och chefer kan minska 
en individs upplevelse av stress samtidigt som det skapar goda förutsättningar 
för individens och verksamhetens utveckling.  


• Genomföra en uppföljning av den organisationsförändring som genomfördes 
under 2011 då fyra avdelningar med vars en avdelningschef skapades.  


• Erbjuda medarbetarna en utbildning som ska ge kunskap i hur dagens studenter 
(90-talister?) som grupp är. Syftet är att skapa goda förutsättningar för 
kommunikation med studenter och unga kollegor. 


 


Konstnärliga fakulteten 


Fakulteten har en lägre svarsfrekvens (33%) jämfört med LU (52%). 
Fakultetsledningens egen analys är att en stor andel lärare är anställda med en låg 
omfattning. Dessa är yrkesverksamma inom sin disciplin. Vidare använder många 
anställda privata e-postadresser. Enkäten skickades till en LU adress. Fakulteten 
skiljer sig negativt jämfört med LU på tre områden, nämligen upplevd stress, 
utvecklings- och lönesamtal samt introduktion. Fakulteten genomför också en 
översyn av arbetsuppgifter på det tekniska och administrativa området för att 
minska sårbarheten. 


• Upplevd stress: Fakulteten gör en egen mer detaljerad undersökning, en ny 
enkät kompletterad med intervjuer för att kunna svar på frågorna om det finns 
skillnad mellan upplevd stress inom olika personalgrupper; om det finns 
skillnader mellan de olika institutionerna; vilka faktorer genererar stress, 
mängden arbetsuppgifter; yttre omständigheter som omläggning av 
utbildningar, dålig ekonomi; förändrat regelverk. 


• Fakultetsledningen signalerar vikten att av utvecklings- och lönesamtal 
genomförs. Chefer kommer att gå de utbildningar som LU tillhandahåller. 


• Introduktion har tidigare skett på institutionsnivå. Från och med hösten 2012 
gör detta på fakultetsnivå. 


 


Lunds tekniska högskola 


Det systematiska arbetet med studentfrågor är inte direkt relaterat till 
personalenkäten, men visar att det idag finns en levande värdegrundsdiskussion på 
fakulteten och att fakultetsledningen tar värdegrundsfrågorna på stort allvar.  


Fakulteten har bildat en speciell grupp som arbetar med de för LTHs viktigaste 
frågorna. I gruppen ingår tre prefekter, tre verksamhetsansvariga, 
arbetsmiljösamordnare, rektor samt kanslichef. De frågor som gruppen arbetar med 
är relaterade till extern forskningsfinansiering och stress, otydliga karriärvägar 
samt att det finns vissa miljöer som upplever kränkningar. LTH har också tagit 
fram ett speciellt utbildningspaket som kan användas i ett ”workshop” format som 
använts på LTH, men som också kan användas av andra fakulteter. Ett sådan 
erbjudande har via Sektionen personal gått ut till övriga fakulteter. 
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LTH arbetar sedan många år systematiskt med att göra mottagandet av nya 
studenter till en positiv upplevelse. LTHs rektor har varit mycket tydlig med var 
fakulteten står i olika värdegrundsfrågor. Kommunikation har varit snabb och 
lättillgänglig. 


 


Medicinska fakulteten 


Åtgärder som genomförts eller som kommer att genomföras; 


• Resultaten av enkäten har presenterats i personaltidningen Närv och i den 
elektroniska Ledningsnytt. 


• Samtliga prefekter har fått ta del av resultaten på institutionsnivå. 
• En ny strategisk plan har beslutats. 
• En arbetsgrupp (vicedekan, personalchef, bitr. kanslichef, huvudskyddsombud) 


har bildats som hanterar resultaten av enkäten och som har tagit fram specifika 
åtgärder som: 


• Utökad information om utvecklingssamtalet via webben. 
• Via HMS-kommittéerna stödja anordnandet av workshops i stresshantering 


fördelade på de tre olika husen. 
• Implementering av fakultetens värdegrund – en kursmodell för medarbetare 


har tagits fram och testas på en mindre grupp. 
• En enkät avseende studenternas uppfattning om likabehandling vid fakulteten 


har genomförts och publicerats. 


Medicinska fakulteten har gjort en specifik analys av frågorna relaterade till sömn 
och stress med utgångspunkt från enkäten nedbruten till fakultetsnivå. Själva 
analysen redovisas inte här, utan endast de åtgärder fakulteten genomför eller 
kommer att genomföra. För att komma till rätta med den höga graden av upplevd 
stress och sömnproblem hos de anställda avser fakulteten att vidta följande åtgärder 
under 2013-2014: 


• Ge särskild information till prefekter och forskargruppschefer samt information 
på hemsidan ang. medarbetarsamtal, skyddsrond, chefsutbildning etc.  


• Se till att samtliga anställda deltar i ett årligt medarbetarsamtal (Kommentar: 
Under 2013 kommer detta följas upp, t ex ska man i samband med 
skyddsronder efterfråga om samtal ägt rum. Samtalet är ett viktigt redskap för 
att nå den enskilde medarbetaren och kunna diskutera upplevd stress och hög 
arbetsbelastning). 


• Bevaka att det tas fram personalplaner och att det finns en tydlig 
framförhållning vid tjänsteplanering (Kommentar: Detta är särskilt angeläget 
för gruppen adjunkter. Insatser till denna grupp kommer att intensifieras under 
2013). 


• Erbjuda utbildning, seminarier och workshops i stresshantering (Kommentar: 
Under 2013 har HMS-kommittéerna vid M-fak fått extra medel för att anordna 
kurser, workshops mm i stresshantering. Vid Institutionen för hälsa, vård och 
samhälle (HVS) anordnades under 2012 ett seminarium om ”Mindfulness”, 
under ledning av Åsa Nilsonne, professor i klinisk psykologi vid Karolinska 
Institutet, Stockholm. Seminariet var välbesökt och mycket uppskattat. Vi 
anser att denna typ av åtgärd är viktig och kan ge upphov till bra diskussioner i 
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arbetslagen hur man på bästa sätt kan förhindra uppkomst av stress och hög 
arbetsbelastning). 


• Arbeta med värdegrunden – värdegrunden ska vara känd för alla medarbetare 
(Kommentar: Detta finns med som ett mål i M-faks strategiska plan för 2013-
2017. Under 2013 görs ett pilotprojekt vid en institution där man via rollspel 
ska arbeta med värdegrunden. Arbetsmodellen kommer eventuellt att användas 
vid fler institutioner).  


• Inrättande av ett karriärcentrum vid M-fak och anställning av en karriärcoach 
(Kommentar: Denna satsning vänder sig främst till doktorander och yngre 
forskare. Dessa grupper är ofta i stort behov av stöd och hjälp för att komma 
vidare i karriären). 


• Inrättande av kreativa miljöer och uppdrag som samordnare för yngre forskare. 
(Kommentar: Under 2013 har tre sådana uppdrag utlysts). 


 


Naturvetenskapliga fakulteten  
 
Naturvetenskapliga fakulteten har gjort en specifik analys avseende frågorna 
rörande stress för olika kategorier anställda och gör följande bedömning: 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte går att dra några direkta slutsatser 
kring vilka befattningar som har den högsta påverkan av stress. Naturvetenskapliga 
fakulteten uppvisar i stort samma värden som övriga universitetet. Då många 
befattningar med personalansvar uppvisas hög stressfaktor ser vi de kommande 
seminarierna kring ämnet för våra chefer som positivt. I dagsläget kommer 
fakulteten inte att vidta några åtgärder (utöver de som tidigare redovisats) för 
enbart området utan följer de centrala utbildningar och aktiviteter som kommer att 
startas för hela universitetet. 
 


Åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras: 


• Resultaten för fakulteten presenterade för fakultetsledning, prefekter och 
skyddsombud. 


• Resultaten per institution presenterade för prefekter som fick ansvaret att föra 
resultaten vidare till sina institutioner. Detta har gjorts olika beroende på 
institutionens storlek. 


• I ett dekanbrev uppmanar dekanus prefekterna att uppmärksamma två 
områden: kränkande särbehandling och att ”uttrycka sina åsikter utan negativa 
konsekvenser”. 


• Nyanställning inom administrationen för att minska stressen på arbetsplatsen 
• Seminarium för den administrativa personalen inom fakulteten på temat ”Den 


goda arbetsplatsen”. 
• Workshop för all personal inom en enhet för att ta fram förslag på fyra 


aktivitetsområden inom den enheten. 
• Rollspel och interaktiv teater för att motverka vuxenmobbning har genomförts 


vid en institution. 
• Förenklad årlig enkät med fokus på vissa områden 
• Kvalitetsarbete inom forskarutbildningen vilket inkluderar bla en 


doktorandguide. 
• Fortsätta arbetet med introduktion av nyanställda på både fakultets- och 


institutionsnivå. 
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Samhällsvetenskapliga fakulteten 


Under hösten 2012 har resultaten på institutionsnivå återförts till respektive 
institutionsledning (prefekt). Härefter har personalansvarig vid fakulteten gått 
igenom enkätens resultat för institutionernas medarbetare vid institutionernas 
personalmöten. Vid tre institutioner (Service Management, Statsvetenskap och 
Psykologi) har prefekterna återfört enkätresultatet. Fakultetsledningen har närvarat 
vid vissa genomgångar.  


I samband med genomgångarna har mötesdeltagarna givits i uppdrag att sitta i 
”bikupor” för att identifiera och diskutera de områden som är att anse som 
prioriterade. Diskussionerna har upplevts som givande och medarbetarna har gjorts 
delaktiga i processen.  De områden som identifierats som prioriterade att hantera 
är: 


- Stress och arbetsbelastning 
- Bemötande 
- Kommunikation 


 
• Särskilda seminarier rörande stress har genomförts. Dessa seminarier har riktat 


sig till doktorander. 
• Programmet ”Se människan” kommer att genomföras på de institutioner som 


begär detta. Programmet är en utbildning kring olika värdegrundsfrågor där ett 
interaktiv modell används. Programmets leds sedan flera år av två erfarna 
personer, en från lärarsidan och en från Sektionen personal.  


• Några institutioner har satt av sina personaldagar för att diskutera hur man kan 
komma tillrätta med stress och arbetsbelastning. Detta arbete ska resultera i 
handlingsplaner som påvisar hur problemen kan åtgärdas. 


• Fakulteten förbereder en enkät om psykosociala arbetsmiljön som kommer att 
skickas till alla doktorander, resultaten av enkäten kommer att leda till åtgärder 


 


Universitets särskilda verksamheter (USV) 


USV kan i detta avseende uppfattas som en delvis fragmenterad verksamhet. Det 
finns både stora och små verksamheter. De små verksamheterna är för små för att 
kunna driva ett strukturerat målmedvetet personalarbete. Därför bör det övervägas 
hur USV ska organiseras i framtiden. Det kan finnas anledning att fundera över om 
inte vissa verksamheter borde flytta in på olika fakulteter. I vilket fall som helst bör 
inte fler verksamheter tillskapas i USVs regi tills LU har bestämt hur verksamheten 
på USV ska vara organiserad.  


Max IV 


• Diskriminering och kränkande särbehandling: Arbeta fram en handlingsplan 
för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling baserat på LUs 
strategisk plan. Genomfördes kvartal 1 av utsedd arbetsgrupp. 
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• Utveckling: Plan för arbetsrotationer och interna platsbesök. Gjordes under 


kvartal av en utsedd arbetsgrupp. 
• Förberedelse inför att MAX IV tas i drift. Organisera en aktivitetsdag för 


personalen (september). Interna studiebesök (genomfördes februari/mars). 
Vilken roll och vilka möjligheter finns det för personalen på MAX I-III att gå 
in i MAX IV? Framtagandet av en tidsplan och hur processen ska gå till (april) 


Lunds universitets historiska museum 


Eftersom det för LUHMs del är gemensamt redovisat för KOM är det svårt att 
värdera vad som specifikt gäller för Historiska museet. 
 
• Låg svarsfrekvens gör det dessutom svårt att utvärdera vad som verkligen 


gäller för LUHM. 
• LUHM står inför genomgripande förändringar i organisationen för att möta nya 


och tuffa besparingskrav samt en helt ny organisationsform som KOM innebär. 
Detta kräver mycket stor flexibilitet av samtliga anställda och kan sannolikt 
förorsaka extra stress hos personalen. 


 
 
Internationella miljöinstitutet (IIIEE) 
 
Denna del av USV har angett tre områden att arbeta med: 
 
• Stress 


Tydliga arbetsbeskrivningar ska finnas tillgängliga via hemsidan 
Översikt av hur IIIEE är organiserat ska tas fram och finnas på hemsidan 
Anordna ett seminarium om stress och stresshantering 


• Likabehandling, samarbete och kommunikation 
”Team-building” 5 september 
Interna workshop angående användandet av epost –kultur och attityd 
Doktorandmöten om forskningsmetodik, artikelskrivning mm 


• Ledarskap 
Förbättrad information från ledningsmöten och styrelsemöten 
Information om de kurser som LU anordnar avseende ledarskap 


 
 


Förvaltningen 


Förvaltningens arbete med resultatet av enkäten är en blandning av dels 
förvaltningens interna arbete, dels förvaltningens uppdrag att ge stöd till hela 
organisationen i personalfrågor.  


För universitetet generellt har förvaltningen arbetat med följande åtgärdspaket; 


• Uppdaterad hemsida med konkret stöd till chefer och ledare 
• Stress-seminarier kommer att erbjudas samtliga chefer i 


företagshälsovårdens regi 
• Förtydligade ledarskapsutbildningar i den s.k. ledarskapstrappan 
• Beskrivning av aktuella arbetsmiljöutbildningar  
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• Sektionen personal har i uppdrag av förvaltningschefen att kontinuerligt 
utveckla åtgärdspaketet 


 


För förvaltningen specifikt har sektionscheferna identifierat följande frågeområden 
som prioriterade för fortsatt arbete: 


• Stress 
• Värdegrund 
• Karriärutveckling (dvs tydliga karriärvägar för TA-personal) 
• Kompetensutveckling (både hur man identifierar behov och vilken 


utveckling som erbjuds) 


Förutom de för universitetet generella åtgärderna ovan har förvaltningschefen 
uppdragit att följande ska arbetas fram för den gemensamma förvaltningen 


• förslag på hur karriärvägar kan tydliggöras 
• förslag till rutin för hur personalförflyttning mellan sektioner/motsv ska gå 


till 
• genomföra uppföljning av förslaget till utbildning (för TA-personal) inom 


ramen för universitetets kursutbud via uppdragsutbildning  
• säkerställa att kompetensutvecklingsbehovet inom gemensamma 


förvaltningen inkluderas i det kompetensutvecklingsprojekt som pågår vid 
sektionen personal 


• Revidering av gemensamma mallar och rutiner för utvecklings- och 
lönesamtal 


• Införande av en gemensam rutin för introduktion av nyanställda inom 
förvaltningen, som komplement till den generella utbildningen för 
nyanställda inom LU 


• Genomfört ”Se människan” för sektionscheferna och avdelningscheferna 
på förvaltningen 


• Varje sektionschef har presenterat en handlingsplan med åtgärder på 
respektive sektion med anledning av enkäten 


• Förvaltningens sektionschefer och avdelningschefer har genomgått 
stressutbildningen som arrangeras generellt för Lunds universitets chefer 
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Revisionsplan för år 2014 
Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska myndighetens styrelse besluta om 
revisionsplan för internrevisionen. I revisionsplanen fastställs internrevisionens 
uppdrag för det kommande året. Internrevisionens uppgifter och ansvar framgår av 
instruktion för internrevisionen beslutad av universitetsstyrelsen (Dnr IR 2013/14). 
 
Målet för internrevisionens arbete är att tillföra värde och förbättra verksamheten vid 
Lunds universitet. Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt vill intern-
revisionen hjälpa organisationen att nå sina mål och öka effektiviteten i riskhantering, 
intern styrning och kontroll samt ledningsprocesser.  
 
Genomförande av riskanalys 
Internrevisionen ska årligen upprätta en riskanalys som omfattar all verksamhet som 
myndigheten bedriver eller ansvarar för. Riskanalysen ska utgå från såväl myndig-
hetsledningens identifiering, värdering och hantering av risk som internrevisionens 
egen riskbedömning. Vid upprättande av riskanalysen bör all relevant kunskap om 
risker inom myndigheten användas. Detta innefattar information som erhållits i såväl 
gransknings- som rådgivningsuppdrag. 
 
Internrevisionen har vid sin riskvärdering utgått från den riskvärdering som universi-
tetet genomfört och som fastställts av universitetsstyrelsen i beslut 2013-06-15, Dnr 
LS 2013/306. Internrevisionen har också gjort en självständig riskanalys, vilken utgått 
från omvärldsanalys, erfarenheter av generella risker och risker identifierade i gransk-
nings- och rådgivningsarbete vid universitetet. Internrevisionen har löpande tagit del 
av universitetets arbete och dokumentation men har också inför upprättandet av 
revisionsplanen genomfört intervjuer med personer på olika positioner inom univer-
sitetet. Vid genomförandet av riskanalysen har internrevisionen beaktat universitetets 
mål enligt strategisk plan 2012-2016, regleringsbrev och författningar. 
 
Utifrån den insamlade informationen har internrevisionen värderat dels universitetets 
identifierade risker och riskområden och dels utifrån egen analys identifierat ytter-
ligare väsentliga risker. Värdering har skett av sannolikhet och påverkan, dels utifrån 
bruttorisk och dels utifrån nettorisk. Bedömningen har genomförts i diskussioner.  
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Resultat av riskanalys  
Nedan redovisas resultatet av den riskanalys som internrevisionen har genomfört. 
Bilden visar värderingen av nettorisker, d v s värderingen av riskerna efter beaktande 
av eventuella kontrollåtgärder.  


 


 
 
1. Ledningsprocesser, 2. Hållbara finanser, 3. Personal- och kompetensförsörjning,  
4. Konkurrens och synlighet, 5. Utbildningsfinansiering, 6. Studentrekrytering, 7. Kvalitet  
i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 8. Kvalitet i utbildning på forskarnivå,  
9. Forskningsfinansiering, 10. Forskningsinfrastruktur, 11. Innovation och samverkan,  
12. Arbetsmiljö, 13. Lokalförsörjning, 14. Säkerhet, 15. Oegentligheter (IR),  
16. Informationssäkerhet/informationsteknologi (IR) 
 
Sammanställning av universitetets respektive internrevisionens 
riskanalys och förslag till åtgärder 2014 
Av de riskområden där internrevisionen bedömer att det föreligger hög risk, föreslås 
granskningar inom områdena ledningsprocesser, studentrekrytering och forskningsin-
frastruktur. När det gäller riskområdena hållbara finanser, personal- och kompetens-
försörjning och forskningsfinansiering föreslås inga granskningar då granskningar 
gjorts inom dessa områden under 2013. Rekommendationer har lämnats vilka kommer 
att följas upp. Internrevisionen har vid sin riskvärdering inte identifierat ytterligare 
risker inom dessa riskområden som motiverar en granskning under 2014. Inte heller 
föreslås granskning inom riskområdena utbildningsfinansiering och kvalitet i 
utbildning på forskarnivå. Under 2011 gjordes en granskning inom riskområdet 
kvalitet i utbildning på forskarnivå där lämnade rekommendationer följs upp av 
internrevisionen. Inom riskområdet utbildningsfinansiering gjordes två granskningar  
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under 2012 som täcker flertalet av de risker som identifierats. Rekommendationer har 
lämnats som följs upp. Området utbildningsfinansiering kommer dock delvis att 
beröras av en granskning inom riskområdet kvalitet i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. Detta är en granskning som skjutits upp från 2013.  
 
I Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 4 § internrevisionsförordningen anges att 
internrevisionens riskanalys ska beakta risken för bedrägerier och oegentligheter 
liksom risker kopplade till myndighetens informationsteknologi.  
 
Internrevisionen har tidigare år påtalat att det inte framgått av universitetets riskvär-
dering att risken för oegentligheter beaktats. I 2013 års riskvärdering har en sådan risk 
tagits upp under riskområdet konkurrens och synlighet vilket är positivt. Ett arbete har 
också bedrivits inom universitetet under 2012/2013 för att kartlägga och bedöma 
risken för att universitetet utsätts för brottslighet och otillbörlig påverkan, dnr LS 
2012/563. Arbetsgruppen har identifierat ett antal risker och befintliga kontrollåt-
gärder samt har lämnat förslag på vidare hantering. En medarbetare vid internre-
visionen har medverkat som rådgivare till gruppen. Eftersom en granskning inte 
genomförts inom området sedan 2010 och då internrevisionen anser det angeläget att 
området följs föreslås trots ovanstående en granskning under 2014.  
 
Internrevisionen har bedömt risker kopplade till myndighetens informations-
säkerhet/informationsteknologi som höga. Ett antal applikationsgranskningar avseende 
enskilda system inom universitetet har genomförts av internrevisionen under åren 
2008-2012. Med hänsyn till vad som framkommit vid dessa granskningar och den 
riskbedömning som nu gjorts föreslår internrevisionen en granskning även för 2014.  
 
Internrevisionens förslag till åtgärder 2014 med anledning av genomförd riskanalys 
redovisas nedan. 
 
Riskområden (nettovärdering) LU 


risk 
LU prio IR 


risk 
IR åtgärd 
2014 


1. Ledningsprocesser    Granskning  


2. Hållbara finanser  Prioriterad  Ingen åtgärd 


3. Personal- och 
kompetensförsörjning 


 Prioriterad  Ingen åtgärd 


4. Konkurrens och synlighet    Ingen åtgärd  


5. Utbildningsfinansiering  Prioriterad  Ingen åtgärd 


6. Studentrekrytering    Granskning 


7. Kvalitet i utbildning på 
grundnivå och avancerad 
nivå 


   Granskning 


8. Kvalitet i utbildning på 
forskarnivå 


   Ingen åtgärd 
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9. Forskningsfinansiering     Ingen åtgärd 


10. Forskningsinfrastruktur    Granskning 


11. Innovation och samverkan  Prioriterad      Ingen åtgärd 


12. Arbetsmiljö  Prioriterad  Ingen åtgärd 


13. Lokalförsörjning    Ingen åtgärd 


14. Säkerhet    Ingen åtgärd 


15. Oegentligheter (IR)    Granskning 


16. Informationssäkerhet/ 
informationsteknologi (IR) 


   Granskning 


 
Förslag till revisionsplan 2014 
Inom de riskområden där internrevisionen föreslår en granskning har följande gransk-
ningar identifierats som angelägna. Ledningsprocesser är ett stort och komplext risk-
område varför samtliga föreslagna granskningar mer eller mindre kan knytas dit. I 
tabellen nedan har dock en sådan koppling angetts enbart där denna är särskilt stark. 
 
Riskområde Granskning 
Ledningsprocesser ISK på institution (2 granskningar)  


Studentrekrytering Studentrekryteringsprocessen 


Forskningsinfrastruktur Upphandling, (även inom riskområdet 
ledningsprocesser) 


Oegentligheter (IR) Anlitande av juridisk person, (även inom 
riskområdet ledningsprocesser) 


Informationssäkerhet/ informations-
teknologi (IR)  


Övergripande informationssäkerhet 


 
Riskområde Granskning uppskjuten från 2013 
Kvalitet i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 


Lärarutbildningen 


 
Andra uppdrag IR aktivitet 
Risk- och väsentlighetsanalys  Grunden för revisionsplan 2015 


Årsrapport Uppföljning av åtgärder beslutade med 
anledning av tidigare granskningar samt 
sammanfattning av granskningar genom-
förda under 2014 


Rådgivning Löpande rådgivning och särskilda råd-
givningsprojekt som accepteras av intern-
revisionen 
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   Postadress 
   Box 117 
   221 00 LUND 


 
                 Besöksadress 
                 Paradisgatan 5C   
                 Lund 


 
             Telefon 
             046-222 15 28 
             046-222 00 00 


  
E-post 
gunilla.norberg@irev.lu.se 


 
          Webbadress 
          www.irev.lu.se 


Granskning hos annan högskola enligt 
avtal 


Internrevisionen utför enligt överens-
kommelse i avtal internrevision vid Hög-
skolan Kristianstad motsvarande 0,25 
tjänst per år.  


 
 


Resursplanering 
Internrevisionen har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt 
konsultstöd. Av internrevisionens personella resurser köper Högskolan Kristianstad 
300 timmar. Den tillgängliga tiden fördelar sig enligt nedan.  
 
Aktivitet Tillgänglig 


revisionstid i 
timmar 


Konsultstöd 
i timmar 


Granskningsprojekt 2650 120 
Intern styrning och kontroll på institution 700 (2x350)  
Studentrekryteringsprocessen 300  
Lärarutbildningen 350  
Upphandling 300  
Anlitande av juridisk person 300  
Övergripande informationssäkerhet 200 120 
Årsrapport och uppföljningar 300  
Oförutsedda granskningar 200  
   
Granskning hos Högskolan 
Kristianstad 


300  


   
Övrigt 595  
Rådgivning ad hoc  135  
Rådgivning enligt särskild begäran 200  
Risk- och väsentlighetsanalys 250  
Revision av stiftelsen Gerdahallen   10  
   
Summa revisionsrelaterad tid 3545 120 


 
 


_______________________ 
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Hur kan Lunds universitet arbeta med karriär - och 
jämställdhetsfrågor i ett större perspektiv och den roll 
tidsbegränsade anställningar spelar i detta sammanhang 
 
 
Introduktion 
 
Universitetsstyrelsen gav rektor i uppdrag 2013-06-15: Att för styrelsen under 
hösten presentera ett förslag kring hur Lunds universitet kan arbeta med karriär - 
och jämställdhetsfrågor i ett större perspektiv och den roll tidsbegränsade 
anställningar spelar i detta sammanhang.  
 
På uppdrag av vicerektor Nils Danielsen har undertecknad sammanställt pågående 
åtgärder inom området och gett förslag till framtida åtgärder. Lunds universitet 
arbetar med karriär- och jämställdhetsfrågor på olika nivåer inom organisationen. 
För att en övergripande bild ska kunna skönjas ges exempel på vad som genomförs 
såväl från fakultetsnivå som från centralnivå i bilaga 1. Detta underlag bifogas för 
att möjliggöra en diskussion om vad som behöver göras angående karriär- och 
jämställdhetsfrågor ur ett större perspektiv. Vidare behandlar dokumentet en rad 
problemområden som föreslås följas upp genom olika aktiviteter i syfte att främja 
ökad jämställdhet. Styrelsen ska inte fatta beslut angående de presenterade 
förslagen utan syftet med dokumentet är Lunds universitet vill ta del av styrelsens 
synpunkter inför det fortsatta arbetet. 
 
Dokumentet har begränsats till att omfatta forskande personal som lärare och 
forskare, deras anställningsformer och möjligheter till karriär inom Lunds 
universitet. Till dokumentet har tillfogats viss statistik vad gäller antalet 
tidsbegränsade anställningar i Sverige och vid Lunds universitet utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
 
 
Problembeskrivning och förslag till aktiviteter 
 


1. Tidsbegränsade anställningar inom Lunds universitet 
 
Enligt strategiska planen punkt 4. Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap så 
betonar Lunds universitet att:  
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….”Lunds universitets anställda är vår viktigaste tillgång. Arbetets innehåll och 
utvecklingsmöjligheter bestämmer motivation och engagemang hos medarbetarna. 
Därför ska vi erbjuda professionella arbetsvillkor som gör att vi kan rekrytera de 
allra bästa medarbetarna. Här är jämställdhet ett prioriterat område”… 
 
Bakgrund: 
Bland forskande och undervisande personal vid landets lärosäten var 
andelen tidsbegränsat anställda 33 procent år 2012, omräknat till 
helårsekvivalenter. För arbetsmarknaden i stort är denna siffra runt 10 procent.  Det 
finns också en könsskillnad som innebär att 36 procent av kvinnorna och 31 
procent av männen är tidsbegränsat anställda. Högst andel tidsbegränsat anställda 
finns inom medicinskt och naturvetenskapligt forskningsämnesområde (SCB). Vid 
Lunds universitet var 36 procent tidsbegränsat anställda av forskande och 
undervisande personal och det förelåg en elva procentig skillnad mellan könen 
under 2012 till nackdel för kvinnorna. Generellt sett kan förklaringar till stora 
skillnader mellan könen variera mellan lärosäten. På en övergripande nivå är en 
förklaring den låga andelen kvinnor bland professorerna. Om professorerna tas bort 
ur statistiken försvinner könsskillnaden. (SULF:s skrift "Om tidsbegränsade 
anställningar och kvalitet i akademin”- 2013).  
 
Många anställningar vid universitet och högskolor är utbildnings- och 
karriäranställningar vilka alla är tidsbegränsade; doktorand, postdoktor eller 
biträdande universitetslektor. Biträdande universitetslektor och postdoktor är 
tidsbegränsade anställningar som ska ge möjlighet till meritering pedagogiskt och 
vetenskapligt/konstnärligt. Vid Lunds universitet finns en anställningsordning som 
omfattar meriteringsanställningen ”Biträdande universitetslektor”. Denna tjänst är 
tidsbegränsad till 4 år men med rätt till prövning för befordran och därmed 
tillsvidareanställning som universitetslektor.  Lunds universitet tog lång tid på sig 
(1,5 år) att komma fram till hur meriteringsanställningen på bästa sätt skulle kunna 
vara en karriärväg för unga forskare efter avregleringen 2011. Detta har troligtvis 
medfört ett större antal tidsbegränsade anställningsformer enligt lagen om 
anställningsskydd (LAS) under efterföljande period.  
 
I det lokala kollektivavtalet står: ”Syftet med en tydlig meriteringsanställning med 
goda möjligheter till en tillsvidareanställning är att åstadkomma en tydlig 
karriärväg inom akademin. Tidsbegränsade anställningsformer såsom allmän 
visstidsanställning och vikariat ska inte vara anställningsformer med syfte att 
meritera sig. Vid anställning av biträdande universitetslektorer ska det 
huvudsakliga syftet vara att hitta kompetens i ett längre perspektiv. I de fall den 
biträdande universitetslektorn inte meriterar sig till en tillsvidareanställning enligt 
på förhand uppställda krav och bedömningsgrunder ska det finnas tid för 
omställning i syfte att öka anställningsbarheten även utanför sektorn. 
Meriteringsanställningens rätt till prövning för befordran ses viktig såväl som 
ett sätt att höja attraktiviteten i den akademiska karriären som ur ett 
jämställdhetsperspektiv. I ett längre perspektiv ger den möjligheter och 
förutsättningar för excellent forskning och utbildning. Vid befordran kan annat 
arbetsinnehåll gälla i enlighet med andra avtal och riktlinjer.” 
 
Utlysningskravet, och rätten till prövning för en tillsvidareanställning med tydliga 
behörighetskrav och bedömningsgrunder kan ses som ett steg i rätt riktning för att 
åstadkomma jämställdhet. Detta mot bakgrund av att tydligheten i vad som gäller 
för befordran erfarenhetsmässigt har visat sig gynna jämställdhet genom att 
organisationer med begränsat utrymme för informell rekrytering är mer jämställda 
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(SOU 2011:1). Avtalet ger också en konkurrensfördel för Lunds universitet 
gentemot andra universitet genom att erbjuda en tydligare karriärväg till en 
tillsvidareanställning. Endast tolv procent av alla meriteringstjänster (postdoktorer, 
forskarassistenter och biträdande lektorer) vid de stora statliga universiteten har rätt 
till prövning för tillsvidareanställning. Det nya lokala avtalet ska utvärderas årligen 
av parterna med början hösten 2014. 
 
Om man räknar bort de meriteringsanställda bland forskande och undervisande 
personal kommer andelen tidsbegränsade anställningar ändå att ligga runt 25 
procent vid Lunds universitet (SULF:s skrift "Om tidsbegränsade anställningar och 
kvalitet i akademin”- 2013 baserat på statistik från SCB). Majoriteten av dessa är 
tidsbegränsat anställda ”forskare”. Tjänstebenämningen ”forskare” är inte en 
läraranställning och den kan tidsbegränsas i enlighet med lagen om 
anställningsskydd (LAS). Detta försvårar karriärutvecklingen för den enskilde 
personen eftersom man som forskare inte får examinera studenter och därmed inte 
bör utses som huvudlärare för kurser. (Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen 
(1993:100) ska betyg sättas av en av högskolan särskilt utsedd lärare, examinator). 
Pedagogiska meriter som behövs för att kunna ansöka om en universitetslärartjänst 
blir därmed svårt att få. 
 
Förslag: 


1. Genomlysning av tidsbegränsat anställdas tjänstebenämning vid Lunds 
universitet. 
Under 2014 bör Lunds universitet följa upp och utreda om verksamheten 
följt direktivet att inte använda tidsbegränsade anställningsformer såsom 
allmän visstidsanställning som ”forskare” m.fl. men även om det finns ett 
överutnyttjande av ”vikariat” där den anställde istället borde haft en 
meriteringsanställning – biträdande universitetslektor eller 
postdoktorstjänst.  
 
För att underlätta användandet av korrekt anställningsform och därtill 
kopplade karriärutvecklingsinsatser bör direktiv till fakulteter och 
institutioner tas fram för hur de kan omvandla villkoren för anställda inom 
akademin som har ”fel” anställningsform. För att öka beredvilligheten att 
tillsvidareanställa forskare och lärare bör kunskap om reglerna kring 
uppsägningar pga. arbetsbrist kommunicera. 


 
2. Förändring av regelverk för kallade professorer  


Sedan januari 2011 har universitet och högskolor rätt att kalla professorer 
enligt högskoleförordningen. Vid Lunds universitet har det till dags dato 
kallats 7 professorer varav 5 har föreslagits rektor av fakulteterna. En av 
dessa har varit en kvinna.  Det regelverk (”Föreskrifter om handläggning 
inför rektors beslut att kalla till anställning som professor” Dnr LS 
2010/771) som finns för hur kallandeförfarandet ska gå till återges nedan: 


 
…”Områdesstyrelsen, eller annan områdesföreträdare efter delegation från 
områdesstyrelsen ska inför framställan till rektor upprätta ett underlag. 
Underlaget ska innehålla följande; 
 


1) Behovsanalys som redovisar varför anställningen är av särskild 
betydelse för verksamheten och varför kallelse är motiverat för den 
aktuella anställningen 


2) Finansieringsplan för anställningen 
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3) Kravprofil för anställningen 
4) Redogörelse för vetenskaplig kompetens i relation till den 


kompetens den föreslagna professorn har inom det aktuella området 
samt vilka överväganden som gjorts utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv 


5) Redovisning över tilltänkt persons kompetens samt intygande att 
prövning av behörighetsvillkoren har skett. Har yttrande om 
behörighet inhämtats för anställningen ska det bifogas. 


6) Intyg om att frågan om jäv prövats och föregått handläggningen. 
Protokoll bifogas om anledning funnits att särskilt pröva frågan om 
jäv”. 


 
Vid en genomgång av underlagen för de tillsatta professurerna kan 
konstateras att det inte finns tillräckligt underlag för att kunna bedöma om 
fakulteten/rektor gjort en trovärdig genomgång av sökfältet för att finna 
kandidater som är kvinnor. 
 
Förslag: Under 2014 behöver regelverket angående kallade professorer 
förenklas och revideras bl.a. i syfte att öka andelen kvinnor som kallas. 
Detta skulle understryka Lunds universitets intention att aktivt verka för en 
jämställd professorskår. Vidare bör en utredning göras om hur ett 
ekonomiskt stöd kan se ut till kallade professorer som är kvinnor (se även 
punkt 3., sid 5 i Bilaga 1.). Denna undersökning bör även behandla 
jämställdhetsprinciper avseende adjungerad professor och gästprofessor. I 
tidigare regelverk har hälften av dessa anställningar varit ämnade till 
underrepresenterat kön men i nuläget saknas riktlinjer. 
 
Generellt vid anställning av lärare bör Lunds universitet kräva en 
genomlysning av sökfältet så att det tillförsäkras att även 
underrepresenterat kön finns med i det identifierade sökfältet. För att 
underlätta och snabba upp rekrytering av forskare från andra länder bör ett 
stödmaterial för denna process tas fram för tjänstetyperna biträdande 
universitetslektor, universitetslektor och professor.  
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Bilaga 1. 
Övriga redan initierade satsningar på Lunds universitet 2014: 
 


1. Förbättrade och certifierade HR strategier för forskare  
Som medlem i The League of European Research Universities (LERU), har Lunds 
universitet förbundit sig att arbeta med en rad viktiga mål som syftar till att 
förbättra HR strategier för forskare; doktorander, post-docs, biträdande 
lektorer/forskarassistenter, lektorer och professorer. 
En nulägesbild på hur Lunds universitet arbetar med tre prioriterade områden - 
karriärvägar, kompetensutveckling och rekrytering- ska tas fram baserad på 
underlag från varje fakultet. Lunds universitet ska även föreslå och beskriva 
förbättringsmöjligheter för HR-arbetet inom dessa områden. Nulägesbilden och 
förbättringsmöjligheterna utgör delar i en GAP-analys. Utifrån GAP-analysen ska 
en handlingsplan beslutas av ledningen för LU som ska specificera vad som bör 
förbättras för att universitetet bli en attraktiv arbetsgivare för forskare. 
Handlingsplanen kommer att skickas in till EU-kommissionen i början av 2014 för 
att ansöka om att Lunds universitet blir HR-certifierad. Uppnås förbättring i 
avseende på målen som specificeras i handlingsplanen för dessa tre områden får 
Lunds universitet utmärkelsen "HR Excellence in Research" 
logo. Personalansvariga vid respektive fakultet har gett en nulägesbeskrivning 
inom de prioriterade områdena, men det är av mycket stor vikt att få input från 
berörda målgrupperna i arbetet med GAP-analysen. Därför har Lunds universitet 
valt att skapa fokusgrupper på varje fakultet.  I fokusgrupperna har representanter 
från respektive kategori att funnits med: Doktorander, postdoktorer, 
forskarassistent/biträdande lektorer, forskare, lektorer och professorer.  
 


2. Lönekartläggning 
Lönekartläggning pågår och ska vara klar den 20 januari. Utifrån resultaten av 
denna kartläggning ska en förfinad årligt återkommande lönekartläggning utföras 
efter nästa lönerevision till sommaren. Identifierade skillnader kommer då att följas 
upp med fakulteterna.  
 


3. Lunds universitets jämställdhetssatsningar kopplade till 
rekryteringsmålen: 


En rad satsningar har gjorts för att främja jämställdhet inom Lunds universitet, 
bland annat genom ansökningar till och anslag från Delegationen för jämställdhet i 
högskolan (DJ) avseende prioriterade insatsområden för ökad jämställdhet (se 
nedan).  
 
En ytterligare satsning är medfinansiering till underrepresenterat kön på högre 
anställningar. Finansiering av dessa satsningar sker ur medel avsatta för RQ08, 
fördelning enligt genusaspekter. Årets jämställdhetssatsning innebär att: 


- 1 mnkr avsatts för en gästprofessur i Hedda Anderssons namn. Till 
professuren knyts medel för aktiviteter och personella resurser.  


- 1 mnkr avsatts som medfinansiering av gästprofessorer av 
underrepresenterat kön. Omfattningen av medfinansieringen kommer högts 
att uppgå till 500 tkr per kandidat.  


- 2 mnkr avsatts som medfinansiering för två kallade professorer av 
underrepresenterat kön.  Denna medfinansiering har till dags dato inte 
brukats, då förslag om kallade professorer av underrepresenterat kön inte 
inkommit till rektor. 
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Nedan beskrivs övriga karriär- och jämställdhetssatsningar vid Lunds universitet 
under 2013 som i vissa fall kommer att fortgå 2014: 
 
 


4. luPOD- Lunds universitets postdoktorala program 
Vid Lunds universitet erbjuds disputerade forskare karriärstöd. Sektionen Personal 
driver 3 projekt inom ramen för luPOD – Ett av dessa är ett 
karriärutvecklingsprogram som skiljer sig något från ledarskapsutbildningar, men 
har en del överlappande element. Programmet syftar till att stödja deltagarna i 
deras personliga och professionella utveckling och därigenom bidra till deras 
etablering och karriärutveckling, såväl inom som utanför akademin. Sedan starten 
2009 har drygt 130 biträdande lektorer, forskarassistenter, forskare och 
postdoktorer vid Lunds universitet deltagit. Könskvoten på programmet är jämn. 
Vidare genomförs en seminarieserie på engelska med karriärrelaterad tematik och 
slutligen har en engelskspråkig websida med stöd- och karriärrelaterad information 
utvecklats riktad mot yngre forskare.  
 


5. Ledarskapsprogrammet AKKA 
Sedan 2004 har Lunds universitet ett ledarskapsprogram kallat AKKA 
(AKademiska Kollegors Ansvar) med syfte att främja en jämnare könsbalans, både 
vad gäller professorsnivån samt nivån för akademiska ledaruppdrag inom 
universitetet.  AKKA-programmet, som är 1-årigt har genomförts fyra gånger och 
hittills har drygt 110 disputerade lärare och forskare, kvinnor och män deltagit. Ett 
kommande femte AKKA-program startar i december 2013.  AKKAs övergripande 
mål är att bidra till ökad kunskap om akademiskt ledarskap, universitetet som 
organisation, det personliga ledarskapet och framtidsfrågor för Lunds universitet. 
Programmet har ett integrerat genusperspektiv - kvinnors och mäns villkor i 
akademin belyses i programmets teman liksom normativa föreställningar om 
kvinnligt respektive manligt ledarskap. Universitetet har som målsättning ett 
jämställt ledarskap, och till detta kan både kvinnor och män bidra. AKKA-program 
nr 4 fick finansiellt stöd, 900 tkr, från Delegationen för jämställdhet i högskolan.  
Ett femte AKKA-program startar i december 2013 med 30 deltagare från Lunds 
universitet och 5 deltagare från Lärosäten Syd. I detta femte program är 
värdegrundsfrågor och ledarskap huvudteman. 
 


6. Morgondagens forskningsledare  
Lunds universitet har genomfört ett 2 årigt ledarskapsprogram (2011-2013) 
”Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet”.  Målsättningen med 
programmet har varit att stärka ledare och potentiella ledare för större 
forskningsområden, miljöer eller program och har vänt sig till särskilt utvalda 
forskare (jämn könskvot) liksom/och till forskare från strategiskt viktiga 
forskningsmiljöer vid Lunds universitet. Programmet har haft jämställdhetsfokus 
och har initierats av rektorsämbetet för att stärka kvinnors ställning inom akademin. 
85 deltagare antogs till programmet och 78 deltagare fullföljde de två åren.  
Programinnehållet har bestått av tre huvudmoment, vilka krävt aktivt deltagande: 


1. Backstage - En strukturerad handledningsmetod för ledare och chefer som 
bygger på att tillsammans med kollegor utbyta erfarenheter. Grupperna har 
träffats regelbundet vid 14 tillfällen, tre timmar åt gången.   
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2. Seminarier - 11 halvdagsseminarier, 4 internatdagar samt ett avslutande 
heldagsseminarium 


3. Projektarbete - Deltagarna har genomfört ett grupparbete på temat ”Ledning 
av komplexa forskningsmiljöer” där de studerat och analyserat 
forskningsmiljöers organisation, ledarskap, jämställdhet, kommunikation 
och förutsättningar.  


Programmet fick finansiellt stöd, 2.3 miljoner kr, från Delegationen för 
jämställdhet i högskolan.  
 
Exempel från fakulteternas jämställdhetsbokslut år 2012 
 
Enligt Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald 
(beslutad av rektor den 8 september 2011) ska fakulteterna varje år upprätta ett 
jämställdhetsbokslut. Ett syfte med de årsvisa jämställdhetsboksluten är att 
fakulteterna ska kunna bedriva ett målinriktat och långsiktigt arbete utifrån 
policyns övergripande insatsområden.  Ett annat syfte är att få underlag för 
erfarenhetsutbyte, fakulteter emellan, genom att visa på goda exempel. År 2012 är 
första gången som fakultetsvisa jämställdhetsbokslut upprättats enligt en utarbetad 
mall, som sänts till fakultetskanslierna i början av 2013. Sammanställningen tar sin 
utgångspunkt i de svar som inkommit från fakulteterna.  
 
Mallen med frågor är uppbyggd kring de sex insatsområden som finns beskrivna i 
Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald. I detta 
dokument återges exempel på jämställdhetsbefrämjande insatser.  
 
Naturvetenskaplig fakultet, jämställdhetsbokslut 2012: 


• Rekrytering till forskarutbildningen: Ekonomisk fördelningsprincip, vilket 
innebär att institutioner där andelen doktorander som är kvinnor 
understiger 20%  och som anställer en kvinna som doktorand kan få 
fakultetsmedel för ytterligare en doktorand, förutsatt att även denna är en 
kvinna. 


• Arbetet med att tillsätta de universitetslektorat inom forskningsområden 
med identifierade starka kandidater som är kvinnor, som beslutades om 
2011, ska fortgå. 


• Ekonomisk fördelningsprincip med fullt finansieringsbidrag till de 
institutioner som har kvinnor som befordras till professor. 
 


Ekonomihögskolans jämställdhetsbokslut 2012: 
• Ur Ekonomihögskolans jämställdhetsplan framgår att personer av 


underrepresenterat kön som är universitetslektorer kan få extra 
forskningstid, maximalt sex månader, för meritering till 
professorskompetens när befordran uppnås. Under 2012 har en person 
erhållit denna extra forskningstid och blivit befordrad till professor.  


• Ekonomihögskolans jämställdhetsplan medger även universitetslektorer av 
underrepresenterat kön kan få extra forskningstid, maximalt tre månader, 
för meritering till docent. Under 2012 är en handfull personer i slutfasen 
för att meritera sig för docentkompetens och kommer att kunna använda 
denna finansiering för detta ändamål. 
  


Medicinska fakultetens jämställdhetsbokslut 2012: 
• Stöd till forskarassistenter som fått en meriteringsbefattning i konkurrens. 


Dessa personer ska kompenseras dubbelt för tid med föräldrapenning. 
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(Denna rättighet gäller för hela Lunds universitet). Under 2012 har fem 
kvinnor samt en man som forskarassistent utnyttjat rättigheten till förlängd 
anställning.  


• Skapa lika förutsättningar för alla doktorander att erhålla stöd i sin 
karriärutveckling vid fakulteten. Mentorsprogrammet MEDSTAR 
initierades därför 2012 och har fortsatt med en ny grupp adepter och 
mentorer 2013. Värt att notera är ett större intresse för mentorsprogrammet 
från kvinnorna, bland nu deltagande doktorander är ca 4/5 kvinnor, och av 
mentorerna ca 3/4. Könsfördelningen är således inte jämn och fakulteten är 
mycket intresserade av anledningen.  


• Fakulteten vill förebygga och motverka diskriminering och trakasserier 
som rör kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
Två åtgärder har genomförts: 1) En digital enkät har via e-post skickats ut 
till fakultetens ca 3000 registrerade studenter i syfte att undersöka hur 
fakultetens grundutbildningsstudenter upplever sin studiesituation 
avseende diskriminering och mångfald. Databearbetning pågår. Resultaten 
kommer att ligga till grund för ett främjande likabehandlingsarbete och 
förebyggande åtgärder under 2013. 2) Planering av det efterföljande 
arbetet med personalenkäten avseende diskriminering och trakasserier.  
Åtgärd: Inplanering av medarbetarsamtal för samtliga anställda samt 
implementering av universitetets och fakultetens värdegrund genom 
workshops för personer i ledande befattningar.  


• Fakulteten vill aktivt arbeta för att alla medarbetare och studenter - oavsett 
bakgrund ska behandlas med respekt och få möjlighet att utvecklas utifrån 
sina personliga förutsättningar. Två åtgärder har genomförts: 1) Stödja 
främjande jämställdhets- och likabehandlingsarbete på institutionsnivå. 
Fakultetens institutioner har därför haft möjlighet att söka medel upp till 30 
tkr att fritt disponera under 2012 för arbete som främjar jämställdhet, 
likabehandling och mångfald. Medel har använts som delfinansieringen för 
en nyinrättad tjänst som jämställdhetsombud, till att erbjuda kursen ”Se 
Människan” till anställda samt till genomförandet av ett projekt om 
jämställdhet, likabehandling och mångfald. 
2) Ökad kunskap om interkulturell kommunikation och mångfald. En 
mångfaldsdag med Richard Lewis (se http://www.crossculture.com/home) 
har inplanerats till maj.  


• Främjande arbete för ökad jämställdhet. Två aktiviteter har genomförts. 
genom att ge ekonomiskt stöd till 1) ”Meet-and-greet”-möte för post-docs 
och doktorander vid Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna samt 
LTH den 11:e mars 2013, 2) seminariet ”Kvinnor i arbetslivet den 8:e 
mars.  


 
LTHs jämställdhetsbokslut 2012: 


• Lise Meitner (LM) professuren: LTH har sedan år 2000 avsatt medel för 
särskild satsning på framstående kvinnor som är forskare/professorer.   
Syftet med LM professuren är att institutioner vid LTH har möjlighet att 
nominera framstående kvinnor som utöver ett utbyte inom forskning och 
undervisning även ska fungera som en förebild för kvinnliga studenter och 
anställda. LM professuren kan innehas under 6-12 månaders period 
(nuvarande LM professor tillträde 2012-10-01 och kommer inneha 
professuren i nio månader). Aktuella LM professorer utses vart tredje år.  
Anslaget för LM professuren är i nuläget ca 1 025 000 kronor per år  







 
 
 9 


 
 


• Meriteringsstöd 2012: LTH har sedan ett par år tillbaka avsatt medel för 
satsningar på ansökan om befordran till professor samt ansökan för docent. 
Meriteringsstödet gäller för underrepresenterat kön. Fyra anställda 
beviljades meriteringsstöd för 2012 (två för ansökan om befordran till 
professor samt två för ansökan om docentur). Anslaget ligger i nuläget på 2 
miljoner kronor per år. Arbete med urval och fördelning av meriteringsstöd 
för 2013 har slutförts. Inför 2013 har sex anställda beviljats 
meriteringsstöd (två för ansökan om befordran till professor samt fyra för 
ansökan om docentur). 
 


Samhällsvetenskaplig fakultets jämställdhetsbokslut 2012: 
• Avsluta projektet ”Genusmedveten undervisning” under året och redovisa 


dess resultat i form av seminarieform. Rapport är under tryckning och 
seminariet genomfördes senhösten 2012 med cirka 70 deltagare. 
Frågan finns på vissa institutioners agenda och ordförande i 
ledningsgruppen har blivit inbjuden till studierektorsnätverk och genomfört 
institutionsbesök. Fakulteten vill även framgent stödja institutionernas 
arbete med att implementera resultaten från ”Genusmedveten 
undervisning” i utbildningen av studenter och anställda. Vidare avser man 
att bjuda in ordförande för fakultetens ledningsgrupp för jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsfrågor till minst ett möte i utvecklingsrådet 
per termin för att säkerställa att det arbetas systematiskt och målinriktat 
med jämställdhet, likabehandling och mångfald.  


 
Humanistisk och teologisk fakultets jämställdhetsbokslut 2012 


• En projektgrupp, med en anställd projektledare, genomförde under slutet 
av 2011 och början av 2012 en inventering av hur man arbetar med 
likabehandlingsfrågor i undervisningen på HT-fakulteterna. Detta gjordes 
med en enkät till all undervisande personal, samtal med 
institutionsledningarna, samt en workshop. Alla resultat har sammanfattats 
i en stor rapport, som kommer att finnas tillgänglig för alla och spridas. 
Erfarenheterna från arbetet har även tagits med när en ny handlingsplan 
utarbetats.  


• Utbildningen inom HT-området ska beakta såväl mångfaldsperspektiv i 
stort som mer specifikt genusperspektiv. Insatser som främjar diskussionen 
om utbildning och lärande ur ett mångfaldsperspektiv ska anordnas.  


• Området ska verka för att information om hur genus- och 
mångfaldsperspektiv kan integreras i undervisning och forskning sprids 
bland områdets lärare.  


• Resultatet av de insatser som tidigare gjorts inom området rörande 
genusmedveten pedagogik ska göras tillgängligt för både lärare och 
studenter.  
 


Konstnärlig fakultets jämställdhetsbokslut 2012: 
• Har arbetat med diskriminering och mångfald (”Den svenska självbilden i 


avseende på svensk rasism, rasbiologi, kolonialism och slavhandel”). 
 


Juridisk fakultets jämställdhetsbokslut 2012: 
• Har arbetat med likabehandling (Rekrytering och stöd till studenter med 


funktionsnedsättning och som kommer från studieovana miljöer). 
 
 





		4. luPOD- Lunds universitets postdoktorala program
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Resultatet fördelar sig med ett underskott på 31 mnkr inom utbildning och ett 
överskott på 18 mnkr inom forskning. 
  
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande 
innebär per 30 september en bokförd kostnadsreduktion som medför att resultatet 
per den 30 september är cirka 48 mnkr större (58 mnkr 2012) på grund av 
semesterlönekostnader medan det för helåret i stort sett inte blir någon 
resultateffekt. Kostnadsreduktionen för löpande semesterkostnader är också en 
förklaring till att utfallet för personalkostnader är mindre än budget. 
 
Intäkterna per den 30 september visar på totalnivå endast mindre avvikelser jämfört 
med budget. På kostnadssidan visar driftskostnaderna ett utfall som är 165 mnkr 
mindre än budget och förklaringen är dels överbudgetering och dels att en stor del 
av höstterminens kostnader bokförs i slutet av året. 
 
I det totala underskottet på 13 mnkr ingår ett finansiellt överskott på 29 mnkr vilket 
är 2 mnkr mindre än budgeterat.  
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett underskott på 31 mnkr vilket är 75 mnkr mindre än 
budget. Löpande semesterkostnad medför en kostnadsreduktion inom utbildningen 
med cirka 29 mnkr som har förbättrat resultatet, denna post bokas inte i budgeten. 
Den senaste prognosen över anslaget till grundutbildning som gjordes i oktober 
visar ett beräknat utfall som är drygt 200 mnkr över regeringens takbelopp (så 
kallad överproduktion) vilket i stort sett motsvarar den i budgetunderlaget begärda 
ökningen av utbildningsuppdraget med 2 000 helårsstudenter. Universitet har sedan 
tidigare sparat maximalt antal prestationer, och 2013 års överproduktion kan därför 
inte tillgodoräknas.   
 
Resultatet för forskning är ett överskott på 18 mnkr att jämföra med ett budgeterat 
underskott på 122 mnkr. Löpande semesterkostnader medför en 
kostnadsreduktionen inom forskningen med cirka 19 mnkr som har förbättrat 
resultatet, denna post bokas inte i budgeten.  
 
Resultat per fakultet 
 
Flertalet fakulteter visar utfall som är större än budget och som har fler 
förklaringsposter än den löpande semesterkostnad.  
 
Inom utbildning visar analysen att avvikelserna främst beror på medel för tillfälliga 
platser och medel som ska vidareförmedlas (LTH), medel för projekt som främst 
kommer att bedrivas under 2014 (naturvetenskapliga fakulteten) samt 
obudgeterade medel för infrastuktursatsningar (samhällsvetenskapliga fakulteten, 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall


verksamhetsgren (mnkr 2013-09-30 2013-09-30* mot budget 2012-09-30


Utbildning -31 -106 75 -23


Forskning 18 -122 140 92


Totalt -13 -228 215 69


*) Budgeten redovisas i tolftedelar
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konstnärliga fakulteten och humanistiska och teologiska fakulteterna). Några 
fakulteter anger också fördröjda rekryteringar och minskning av lärarlöneskulden 
som en förklaringsorsak. De tekniska kst visar ett större underskott än budget som 
förklaras av utbetalningar ur Campusfonden för olika byggnadsändamål, av 
särskilda bokslutstransaktioner samt av att LU Bostäder visar ett större underskott 
än planerat beroende på att bostäderna på Pålsjöäng fått ett försenat tillträde.   
 
LTH konstaterar att den så kallade överproduktionen har minskat och medicinska 
fakulteten rapporterar att de minskar antalet helårsstudenter som ett led i 
anpassningen till den aviserade neddragningen av takbeloppet. 
 
Inom forskningen förklaras avvikelserna av ej budgeterade intäkter och av 
förseningar vid rekryteringar och olika infrastruktursatsningar. LTH:s resultat 
innehåller också medel som ska vidareförmedlas och medicinska fakulteten visar 
lägre lokalkostnader eftersom dessa har finansierats av ALF-medel i större 
omfattning än budgeterat. De tekniska kst visar en avvikelse eftersom kostnader 
avseende ESS AB och Medicon Village ännu inte är reglerade samt för att 
projektkontoret erhållit medel avsedda för framtida förbrukning inom LUCRIS-
projektet (ett forskningsinformationssystem).  
 
Resultatet för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 


Resultat per Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


fakultet 2013-09-30 2013-09-30 2012-09-30


LTH 30 -22 52 20 10


Natur 5 -35 40 23 -18


Juridik 6 -1 7 -2 8


Samhällsvetenskap 21 -9 30 -4 25


EHL 12 0 12 7 5


Medicin 5 -2 7 47 -42


Konst, musik, teater 7 -8 15 -4 11


Humaniora, teologi 7 -17 24 -2 9


USV -4 -7 3 -8 4


KOM 1 0 1 -1 2


Max IV 3 0 3 6 -3


Campus HBG 1 -1 2 0 1


Gemensam förvaltning 4 6 -2 21 -17


Tekniska kst -112 -134 22 -35 -77


Övriga verksamheter    1) 1 1 0 1 0


Summa -13 -228 215 69 -82


1) Övriga verksamheter består av LU Open,  Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 
september 2013 uppgår till 1 641 mnkr, en ökning med 85 mnkr jämfört med 
samma period 2012 då inkomsterna uppgick till 1 556. Högsta bidragsinkomsterna 
visar medicinska fakultetet (588 mnkr) och LTH (459 mnkr). 
 
I nedanstående tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 30 
september 2013.  


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet 2013-09-30 2013-09-30 2012-09-30


LTH -1 -31 30 -17 16


Natur 11 0 11 5 6


Juridik 2 -1 3 -1 3


Samhällsvetenskap 24 0 24 2 22


EHL 11 2 10 4 7


Medicin 4 -2 6 14 -10


Konst, musik, teater 6 -6 12 1 5


Humaniora, teologi 13 0 13 2 11


USV 3 -1 4 2 1


KOM -1 0 -1 0 -1


Max IV 0 0 0 0 0


Campus HBG 0 -1 1 0 0


Gemensam förvaltning -9 -2 -8 2 -11


Tekniska kst -94 -65 -29 -37 -57


Övriga verksamheter    0 -1 1 0 0


Summa -31 -107 76 -23 -8


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet 2013-09-30 2013-09-30 2012-09-30


LTH 31 9 22 37 -6


Natur -6 -35 29 18 -24


Juridik 4 0 4 -1 5


Samhällsvetenskap -3 -9 6 -6 3


EHL 1 -2 3 3 -2


Medicin 1 -1 2 33 -32


Konst, musik, teater 1 -2 3 -5 6


Humaniora, teologi -6 -17 11 -4 -2


USV -7 -6 -1 -10 3


KOM 2 0 2 -1 3


Max IV 3 0 3 6 -3


Campus HBG 1 0 1 0 1


Gemensam förvaltning 13 8 6 19 -6


Tekniska kst -18 -68 50 2 -20


Övriga verksamheter    1 2 -1 1 0


Summa 18 -122 140 92 -74
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Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som 
inte förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas 
som oförbrukade bidrag. Per den 30 september uppgår oförbrukade bidrag till 
2 959 mnkr, en ökning med 31 mnkr sedan årsskiftet och med 215 mnkr sedan 30 
september 2012. MAX IV visar en kraftig ökning av de oförbrukade bidragen 
jämfört med 30 september 2012 medan flera fakulteter visar en minskning eller 
oförändrad nivå. 
 


 
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt i heltidsekvivalenter uppgår per den 30 september 2013 
till 6 828 stycken, en ökning med 211 heltidsekvivalenter jämfört med december 
2012. Innehavare av doktorandtjänst är den anställningskategori som visar störst 
ökning, 127 stycken, bland annat som en följd av att utbildningsbidragen från och 
med första januari 2013 ska vara helt utfasade. I kategorin meriteringsanställningar 
ingår postdoktorer (202), forskarassistenter (78) och biträdande lektorer (70). 
Antalet gästlärare ligger nu på en lägre nivå eftersom gästprofessorer tidigare 
ingick i denna kategori men numera klassificeras som professorer. Den 
administrativa personalen har ökat främst på fakultets/institutionsnivå men även 
inom gemensamma förvaltningen där bland annat sektionen Ledningsstöd, LU 
Open och sektionen Externa relationer visar ökningar. 
 


Inkomst från de Utfall Utfall


största finansiärerna 2013-09-30 2012-09-30 Förändring


Vetenskapsrådet 595 495 100


EU 150 145 5


Formas 65 80 -15


Statens energimyndighet 63 68 -5


Stiftelsen för starategisk forskning 63 50 13


Cancerfonden 47 47 0


Vinnova 46 43 3


Forte 38 29 9


Summa 1 067 957 110


Totala bidragsinkomster 1 641 1 556 85
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Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell. 
 


 
 
Helårsprognos 
Prognosen för 2013 visar ett underskott på 129 mnkr fördelat på 88 mnkr inom 
utbildning och 41 mnkr inom forskning att jämföra med ett budgeterat underskott 
på 304 mnkr fördelat på 142 inom utbildning och 162 inom forskning. Prognosen 
bygger på de prognoser som fakulteterna har rapporterat och på analyser gjorda för 
universitetet som helhet. Universitetsledningen har gjort bedömningen att 
utvecklingen av driftskostnader under årets sista kvartal inte kommer att bli fullt så 
kraftig som fakulteterna har prognostiserat, och har därför justerat ner denna post 
med 40 mnkr inom forskningen. Under sista kvartalet får många forskare besked 
om nya bidragsmedel och en konsekvens av det kan bli att bokföringen av 
personalkostnader ändras så att de i större omfattning belastar externa medel. 
Resultatet inom forskningen kommer i så fall att bli mindre negativt än 
prognostiserat. 
 
En viss uppräkning är gjord av lönekostnaderna i prognosen (liksom i budgeten) 
med anledning av pågående och kommande lönerevisioner. 
 


 
  
Fakulteterna anger ökade intäkter som en förklaring till att prognoserna visar ett 
mindre underskott än budget, och andra förklaringsposter är försenade 
rekryteringar, minskade lokalkostnader och minskad lärarlöneskuld. På totalnivå 
kan också konstateras en överbudgetering av driftskostnaderna. 
  
Vid ett prognostiserat underskott på 129 mnkr kommer myndighetskapitalet per 
den 31 december 2013 att uppgå till 1 572 mnkr.   
 


Antal heltidsekvivalenter per   


anställningskategori 2013-09-30 2012-12-31 antal %


Innehavare av doktorandtjänst 1 606 1 479 127 8,6%


Meriteringsanställningar 351 409 -58 -14,2%


Gästlärare 3 3 0 0,0%


Lektor 812 754 58 7,7%


Professor 720 724 -4 -0,6%


Adjunkt 250 263 -13 -4,9%


Annan undervisande och forskande personal 872 845 27 3,2%


Administrativ personal 1 413 1 346 67 5,0%


Bibliotekspersonal 155 153 2 1,3%


Teknisk personal 646 641 5 0,8%


Summa 6 828 6 617 211 3,2%


Förändring


Prognos
per verksamhetsgren (mnkr) 2013 Utfall 2012 Förändring


Utbildning -88 -95 7


Forskning -41 116 -157


Totalt resultat -129 21 -150
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Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå 
och uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 
 


 
	


Totalt resultat Prognos Budget Avvikelse


per fakultet 2013 2013


LTH -3 -29 26


Natur -12 -47 35


Juridik 5 -1 6


Samhällsvetenskap 3 -12 15


EHL 4 0 4


Medicin 9 -3 12


Konst, musik, teater -2 -11 9


Humaniora, teologi -9 -22 13


USV -5 -9 4


KOM 0 0 0


Max IV -4 0 -4


Campus HBG -1 -1 0


Gemensam förvaltning 15 8 7


Tekniska kst -171 -178 7


Övriga verksamheter 1) 2 1 1


Justering 40 0 40


Summa -129 -304 175


1) Övriga verksamheter består av LU Open,  Nälu Hkr, Nälu Lu, 


Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2013 2013


LTH -31 -41 10


Natur 9 0 9


Juridik 3 -1 4


Samhällsvetenskap 10 0 10


EHL 6 2 4


Medicin -3 -2 -1


Konst, musik, teater 1 -8 9


Humaniora, teologi 7 0 7


USV 2 -1 3


KOM -1 0 -1


Max IV 0 0 0


Campus HBG -1 -1 0


Gemensam förvaltning 1 -2 3


Tekniska kst -89 -87 -2


Övriga verksamheter -2 -1 -1


Justering 0 0


Summa -88 -142 54
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Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2013 2013


LTH 28 12 16


Natur -21 -47 26


Juridik 2 0 2


Samhällsvetenskap -7 -12 5


EHL -2 -2 0


Medicin 12 -1 13


Konst, musik, teater -3 -3 0


Humaniora, teologi -16 -22 6


USV -7 -8 1


KOM 1 0 1


Max IV -4 0 -4


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 14 10 4


Tekniska kst -82 -91 9


Övriga verksamheter 4 2 2


Justering 40 0 40


Summa -41 -162 121







Bilaga 1


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 september 2013 Dnr EK 2013/67
(mnkr)


antal 
30-sep-13


antal 
31-dec-12


föränd. 
antal


förändr. 
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 606 1 479 127 8,6


Totalt 30-sep-13 30-sep-13 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2012 2011 Meriteringsanställningar 351 409 -58 -14,2
Intäkter Gästlärare 3 3 0 0,0
Anslag 3 076 3 079 -3 -0,1 4 105 4 115 4 116 4 106 4 053 3 895 Lektor 812 754 58 7,7
Avgifter 436 454 -18 -3,9 605 610 605 605 600 571 Professor 720 724 -4 -0,6
Bidrag 1 759 1 729 30 1,7 2 305 2 432 2 397 2 362 2 232 2 007 Adjunkt 250 263 -13 -4,9
Finansiella intäkter 37 36 1 2,8 48 44 50 47 68 78 Annan underv & forskande personal 872 845 27 3,2
Resultatandelar 0 -2 2 -100,0 -3 0 0 -3 -6 -3 Administrativ personal 1 413 1 346 67 5,0
Transfereringar och uppbörd 152 176 -24 -13,8 235 235 235 235 254 208 Bibliotekspersonal 155 153 2 1,3
Summa intäkter 5 460 5 471 -11 -0,2 7 295 7 436 7 403 7 352 7 201 6 756 Teknisk personal 646 641 5 0,8
Kostnader
Personal * 3 325 3 356 -31 -0,9 4 474 4 570 4 560 4 521 4 295 4 037 Summa 6 828 6 617 211 3,2
Lokaler 691 707 -16 -2,2 942 966 966 942 901 862
Övrig drift 1 081 1 246 -165 -13,2 1 661 1 499 1 512 1 667 1 453 1 409
Finansiella kostnader 8 5 3 52,4 7 7 7 7 13 12
Avskrivningar 216 210 6 2,9 280 288 288 281 264 237
Transfereringar och uppbörd 152 176 -24 -13,8 235 235 235 235 254 208
Summa kostnader 5 473 5 699 -226 -4,0 7 599 7 565 7 568 7 653 7 180 6 765


Kapitalförändring -13 -228 215 -304 -129 -165 -301 21 -9


Beräknat utg myndighetskapital 1 688 1 473 215 14,6 1 397 1 572 1 536 1 400 1 701 1 678


* varav resultatpåverkande uppbokning av löpande semesterkostnader uppgår till cirka 48 mnkr i form av en kostnadsreduktion (utfallet 30/9)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-sep-13 30-sep-13 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2012 2011
Summa intäkter 1 735 1 762 -27 -1,5 2 349 2 371 2 369 2 361 2 317 2 280
Summa kostnader 1 766 1 868 -102 -5,5 2 491 2 459 2 453 2 498 2 412 2 384
Kapitalförändring -31 -107 76 -142 -88 -84 -137 -95 -104


Beräknat utg myndighetskapital 390 315 76 24,0 279 333 337 284 416 511


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-sep-13 30-sep-13 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2012 2011
Summa intäkter 3 725 3 710 16 0,4 4 946 5 065 5 034 4 991 4 884 4 476
Summa kostnader 3 707 3 831 -124 -3,2 5 108 5 106 5 115 5 155 4 768 4 381
Kapitalförändring 18 -122 140 -162 -41 -81 -164 116 95


Beräknat utg myndighetskapital 1 298 1 159 140 12,0 1 118 1 239 1 199 1 116 1 285 1 167


Perioden Helår 2013 Förgående år Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr EK 2013/67


Ekonomisk rapport per 30 september 2013 med bedömning och kommentarer från re Bilaga 2
 Utfall utb 


30/9-13
Utfall fo 
30/9-13


Tot Utfall 
30/9-13


Budget 
2013


Prognos 
2013 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 735 3 725 5 460 7 295 7 436
Kostnader 1 766 3 707 5 473 7 599 7 565
Resultat -31 18 -13 -304 -129 Prognosen inkluderar justering av fakulteternas prognoser med 40 mnkr.
Myndighetskap. Fak 379 1 262 1 642 1 350 1 486
Stadskapital mm 7 40 47 47 47
Myndighetskap. Tot 386 1 302 1 688 1 397 1 533


Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 398 845 1 243 1 615 1 661
Kostnader 399 814 1 213 1 644 1 664
Resultat -1 31 30 -29 -3
Myndighetskapital 31 270 301 242 268


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 106 629 735 910 973
Kostnader 95 635 730 957 985
Resultat 11 -6 5 -47 -12
Myndighetskapital 35 257 292 240 275


Juridiska fakulteten
Intäkter 60 43 103 136 140
Kostnader 58 39 97 136 135
Resultat 2 4 6 0 5
Myndighetskapital 3 8 11 5 10


Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 256 165 421 542 568
Kostnader 232 168 400 554 565
Resultat 24 -3 21 -12 3
Myndighetskapital 56 38 94 61 76


Ekonomihögskolan
Intäkter 146 113 259 355 356
Kostnader 135 112 247 356 352
Resultat 11 1 12 -1 4
Myndighetskapital 31 35 66 53 58


Medicinska fakulteten
Intäkter 333 1 291 1 624 2 266 2 354
Kostnader 329 1 290 1 619 2 269 2 345
Resultat 4 1 5 -3 9
Myndighetskapital 83 271 354 346 358


Konstnärliga fakulteten
Intäkter 104 25 129 164 170
Kostnader 98 24 122 175 172
Resultat 6 1 7 -11 -2
Myndighetskapital 5 -6 -1 -19 -10


Området för humaniora och teologi
Intäkter 143 238 381 499 516
Kostnader 130 244 374 521 525
Resultat 13 -6 7 -22 -9
Myndighetskapital 28 100 128 99 112


Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 46 92 138 189 201
Kostnader 43 99 142 198 206
Resultat 3 -7 -4 -9 -5
Myndighetskapital 2 31 33 28 32


KOM
Intäkter 17 16 33 45 45
Kostnader 18 14 32 45 45
Resultat -1 2 1 0 0
Myndighetskapital -2 9 7 6 6


Max IV Lab
Intäkter 0 127 127 159 166
Kostnader 0 124 124 159 170
Resultat 0 3 3 0 -4
Myndighetskapital 0 8 8 5 1


Gemensam förvaltning
Intäkter 133 44 177 736 740
Kostnader 142 31 173 728 725
Resultat -9 13 4 8 15
Myndighetskapital -2 41 39 43 50


Tekniska kst
Intäkter 14 152 166 -223 -157
Kostnader 108 170 278 -45 14
Resultat -94 -18 -112 -178 -171
Myndighetskapital 125 180 305 239 246


Övriga verksamheter
Intäkter 21 44 65 182 191
Kostnader 21 43 64 181 189
Resultat 0 1 1 1 2
Myndighetskapital -17 19 3 2 4


Campus Helsingborg
Intäkter 8 3 11 15 15
Kostnader 8 2 10 16 16
Resultat 0 1 1 -1 -1
Myndighetskapital 1 1 2 0 0


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


 Gäller bostäder för internatinella studenter. Budget uppgick till -4,7 mnkr och prognos 3 
uppgår till -10,6 mnkr. Försämringen hänger främst samman med föresenat tillträde till och 
nedsättning i hyra för studenter under bygget av Pålsjöäng.


Verksamheterna redovisar för år 2013 negativa resultat som balanseras av åtaganden som 
finansieras av anslagsmedel och som ej kan periodiseras. LUKOM styrelsen har beslutat om att 
samtliga verksamheter ska göra besparingar för att få en ekonomi som är i balans. 
Besparingarna måste göras inom basverksamheten då alla tillfälliga utställningar och 
verksamhet redan finansieras av externa medel. 


LTH har, med hjälp av fastställd åtgärdsplan, reducerat överproduktionen med ca 180 HST 
jämfört med föregående läsår. Det ansträngda ekonomiska läget gällande 
utbildningsverksamheten lindras något av 9 Mkr för tillfälliga platser varvid slutresultatet för 
2013 förväntas bli ett underskott på ca - 31 Mkr istället för de tidigare budgeterade -41 Mkr. 
Nya inkomster inom forskningsverksamheten innebär ett förväntat resultat +16 mkr bättre än 


I ljuset av universitetsstyrelsens nya beslut angånde myndighetskapital, med 15% som 
genomsnittligt mål och 2018 som slutår anser vi i nuläget utvecklingen tillfredsställande. 
Resultatet prognosticeras till betydligt lägre än 2012, och den nedåtgående resultattrenden håller
i sig.


Fakultetsledningen följer löpande institutionernas arbete för att återställa myndighetskapitalet


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Fakultetens resultat för perioden ligger  över budgeterat resultat. Fler beviljade externa 
forskningsbidrag kan utnyttjas under året och lägre personalkostnader till följd av ledigheter, 
försenade anställningar och utlånad personal ger ett förbättrat resultat. Detta gör att prognos 3 
pekar på ett överskott om ca 5 mnkr för helåret 2013. 





		Analys 30 sep 2013 ver_slut.pdf

		Ekonomisk rapport 2013-09.pdf

		Bedömning 2013-09-30 slutlig.pdf
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Rapport MAX IV november 2013 
 


Sammanfattning 
 


MAX IV-projektet löper på som planerat. Uppförandet av anläggningen följer de 


ekonomiska prognoser som tidigare lämnats. Nästa styrelsemöte i MAX IV-


laboratoriets styrelse hålls den 14 januari respektive 4 februari och vid mars 


månads uppföljningstillfälle kan betydligt mer omfattande information lämnas. 


 
Ekonomi 
 


Utgifter för MAX IV-projektet fas 1, per september 2013  


 


MAX IV projektet fas 1 Budget 


inkl index 


Prognos 


Sept 2013 


Diff mot 


budget 


Beslutad finansiering 1 055 1 133 -68 


Index 79 79  


Acceleratorsystem 896 911 -15 


Infrastruktur och teknisk utrusning 177 224 -47 


Projektkostnader 61 67 -6 


Totala kostnader 1 134 1 202 -68 


 


Fas1, investeringen i den vetenskapliga utrustningen, finansieras av 


Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Projektet pågår 


som planerat och installation av linjäracceleratorn påbörjades i maj. Merparten av 


upphandlingarna är slutförda, upphandlad summa är per september 862 miljoner.  


 


Prognosen är oförändrad sedan tidigare och kostnaderna bedöms bli 1 202 


miljoner, lägre än de tidigare aviserade 1 311 miljoner men högre än den beviljade 


budgeten på 1 134 miljoner.  


 


Ingen ytterligare klarhet har skapats i läget med Region Skånes finansiering. 


 


Fastigheten uppförs med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd och 


Lunds universitet som hyresgäst. Etapp 1 i bygg- och anläggningsprojektet har 


slutförts i enlighet med tidsplan, budget och tillträdesplan. Efter genomförda 


besiktningar och erhållet slutbevis överlämnades etappen 1 i sin helhet den 1 


oktober 2013 till MAX IV-laboratoriet. 
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 2 
Uppförandet av etapp 2, innefattande bland annat experimentbyggnaderna och 


kontorsbyggnaden pågår. Byggnads- och installationsarbetena framskrider i god 


fart och byggprojektet i sin helhet förväntas nu kunna färdigställas tidigare och till 


lägre kostnad än planerat. 


 


Med ca 65 % av byggbudgeten upparbetad ligger de faktiska byggkostnaderna 


cirka 3,3 % under kalkylkostnaden och endast cirka 1,7 % över målpriset. Den 


framtida hyran grundas på Stibor 3 månader som för närvarande, den 26 november 


2013, är 1,095 %. 


 


Regeringens medgivande att teckna 25-årigt hyresavtal föreligger liksom ett mellan 


Lunds kommun och ML4 ingånget tomträttsavtal med en första löptid om 60 år.   


 


Det 25-åriga hyresavtalet har godkänts av ESV och markarrendeavtalet mellan 


ML4 och Lundskommun är beslutat av kommunfullmäktige. 


 


Strålrörsuppbyggnaden 


 


Strålrör  


Siffror per sept 2013 


Budget 


mnkr 


Upphandlat sept 


mnkr 


Redovisat 


sept mnkr  


Totalt 562 57,5 50,0 


 


Fas 2 i projektet omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av Knut och 


Alice Wallenbergs stiftelse med 400 mnkr och universiteten i Sverige med 162 


mnkr. Ett åttonde strålrör finansieras av Estland och Finland med 3 respektive 1 


miljoner euro. Upphandlingar pågår och de första strålrörskomponenterna ska 


installeras. 


 


Ansökan till Vetenskapsrådet vad gäller fas två i strålrörsuppbyggnaden är 


behandlad och ytterligare information lämnas på styrelsemötet. 


 


Driftkostnader 


Verksamhetens dagliga drift har hittills i huvudsak finansierats av Vetenskapsrådet 


och Lunds universitet. Lunds universitet står för 32 miljoner och VR 


för 90 miljoner i 2013 års budget. En del ytterligare finansiärer finns avseende 


driftsrelaterade projekt (28 miljoner) vilket gör att nuvarande MAX IV-


lab totalt omsätter cirka 150 miljoner 2013. Med nya MAX IV-laboratoriet följer 


en större verksamhet och därmed större kostnader för den dagliga driften. För 


driften 2014 har ytterligare 30 miljoner begärts i ökade anslag från 


Vetenskapsrådet, framför allt på grund av att delar av MAX IV-anläggningen tas i 


drift. Vetenskapsrådet har behandlat ansökan om driftmedel och eventuell 


ytterligare information lämnas på styrelsemötet. 


Verksamhet 


Verksamheten pågår som planerat. Den gemensamma samarbetsstrategin mellan 


fakulteterna Natur, Medicin och LTH är under utarbetande. 


 


Rekryteringen av en direktör med inriktning på Life Science är klar. Denna 


tillsättning kommer att bli ytterligare en värdefull förstärkning till laboratoriet. 
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Risker 
 
I ett så stort och omfattande projekt som uppbyggnaden av MAX IV finns ett antal 


utmaningar att hantera. De övergripande största utmaningarna framgår nedan, de är 


i liten omfattning uppdaterade sedan föregående rapport.  


 


Finansiering 


Region Skånes finansiering är beslutad men vissa bokföringstekniska problem hos 


regionen gör att Regionen ännu inte utbetalt bidrag. Driftkostnaderna för MAX IV 


kommer att bli avsevärt större än för tidigare MAX-lab. Ansökan om driftmedel 


2014-2018 har lämnats till VR i mars månad. Ansökan är behandlad och eventuellt 


ytterligare information lämnas på styrelsemötet. 


 


Hyresnivå 


Den framtida hyran grundas på en kort ränta, Stibor 3 månader. Skulle räntan 


öka/minska med 1 % ökar/minskar hyreskostnaden med cirka 14 miljoner per år. 


Arbete pågår med hur utmaningen ska hanteras och PM håller på att tas fram. 


 


Teknik 


Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 


anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV 


systemet. Just denna utmaning hanteras genom samarbeten med CERN och ESRF. 


 


Tidplan 


Förseningar i konstruktion, upphandling eller tillverkning är en utmaning i ett så 


omfattande projekt om MAX IV. Hanteras genom kontinuerlig planering, 


samarbete och kommunikation och hittills har tidplanen kunnat följas. Vad gäller 


frågan om magneterna kommenteras detta muntligt på styrelsemötet. 
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Inför lansering av donationskampanjen ”Lunds universitet - För 
en bättre värld” 
 
Bakgrund 
Vi bedriver en donationskampanj med temat ”Lunds universitet - För en bättre 
värld” i samband med universitetets 350-års jubileum. Jubileet ger oss en möjlighet 
att fokusera och kraftsamla universitetets donationsarbete. Vi skapar ett mer 
internationellt arbetssätt för att långsiktigt attrahera medel från den privata sektorn 
till strategiska satsningar vid universitetet. Genom att öka vår konkurrenskraft om 
donationer/bidrag från privata stiftelser, företag, icke vinstdrivande organisationer 
och individer genererar vi ytterligare finansiella resurser för universitetets 
utveckling. 
 
Kampanjperioden löper från januari 2011 fram till avslutningen av universitetets 
350-årsjubileum i januari 2018. Den har inletts med en tyst fas med förberedelser, 
som den 24 januari 2014 övergår i en publik fas då kampanjen lanseras externt. 
Genom att fokusera arbetet i form av en kampanj avser vi att etablera en ny högre 
nivå av finansiering från den privata sektorn som ska bestå även efter jubileet. 
 
Kampanjstyrelse 
Kampanjstyrelsen har ansvar för att strategiskt planera och driva kampanjen och 
verka för den långsiktiga utvecklingen av ett mer internationellt donationsarbete 
vid Lunds universitet. Vidare förväntas dess ledamöter vara ambassadörer för 
universitetet, skapa kontakter, medverka vid möten med donatorer samt delta i det 
aktiva arbetet med donationer/bidrag. Styrelsen har också ett ansvar att förankra 
donationsarbetet internt hos anställda och studenter. Avdelningen 
Donatorrelationer är det centrala navet i universitetets donationsarbete mot den 
privata sektorn. 
 
Kampanjmål 
I samband med lanseringen presenteras målet för kampanjen. Målet ska ge givarna 
en känsla av att ”tillhöra ett vinnande lag” och synliggöra den privata sektorns 
insatser för utbildning och forskning vid universitetet. Det ska också väcka en 
intern vilja att tillsammans nå målet till nytta för universitetets utveckling. 
Huvudprincipen är att räkna in samtliga donationer/bidrag från företag, privata 
stiftelser, organisationer och enskilda individer. Bidrag från stat, region/landsting 
eller kommun ingår inte i normalfallet. 
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Kampanjstyrelsen har den 11 november fastställt målet till Nordens största 
donationskampanj. Målet relateras till vad hela universitetet attraherar i 
donationer/bidrag från den privata sektorn. Denna nivå ska behållas och relationer 
med befintliga givare vårdas. Till detta läggs det uppskattade utfallet av de 
prioriterade donationsbehoven i kampanjen. 
 
Utvalda donationsbehov 
Under året har fakulteterna föreslagit initiativ/behov att inkludera i 
donationskampanjen. De ska representera universitetets vision om att förstå, 
förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Initiativen har prioriterats 
och ett preliminärt urval har gjorts av Donatorrelationer i samråd med rektor. 
Urvalet har gjorts utifrån vissa kriterier. Ett initiativ/behov ska vara av långsiktigt 
intresse för fakulteten och universitetet, gränsöverskridande och vara ett område 
där universitetet är världsledande alternativt har potential att nå den nivån. Det ska 
vara förståelig och intresseväckande för en extern icke akademisk publik och 
fundraisingbart mot en tillräckligt stor målgrupp. En talesperson som vill och kan 
arbeta med fundraising, ska representera initiativet. Initiativet bör vara i behov av 
finansiering på minst 10 mnkr. De utvalda initiativen ska visa på bredden av 
universitetets verksamhet.   
 
Det preliminära urvalet fastställdes av Kampanjstyrelsen den 23 september 2013. 
Slutgiltigt urval fastställs närmre lanseringsdatum.  
 
Lansering 
Den 24 januari 2014 lanseras donationskampanjen ”Lunds universitet – För en 
bättre värld” med interna aktiviteter öppna för alla vid universitetet under dagen. 
På kvällen inbjuds en utvald grupp bestående av både externa och interna 
representanter. Kampanjstyrelsen står värd för lanseringen och för aktiviteterna 
som äger rum i Universitetshuset.  





		Inför lansering av donationskampanjen ”Lunds universitet - För en bättre värld”
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Utredning av och e-lärande och MOOCs vid Lunds universitet 
 


Sedan Stanford University för två år sedan erbjöd en gratis webbaserad kurs i 


artificiell intelligens, där cirka 160 000 deltagare från 190 länder anmälde sig, har 


många toppuniversitet, främst i USA men även i Asien och Europa sällat sig till 


fenomenet MOOC, Massive Open Online Course. Detta är helt öppna och 


fristående online-kurser som vem som helst kan anmäla sig till, utan förkunskaper 


och varifrån som helst i världen samt ofta utan större lärarinsatser. Några 


antagningskrav, studieavgifter och examination finns inte men kopplingen till högt 


rankade universitet anses ge MOOC en kvalitetsstämpel och legitimitet.  


 


MOOC är inget entydigt begrepp och utvecklas i olika former. Oftast 


karakteriseras en MOOC av en serie av korta videoföreläsningar följt av 


kontrollfrågor och/eller inlämningsuppgifter som rättas automatiskt med 


omedelbar återkoppling. Andra uppgifter bedöms av deltagarna själva, där de delas 


in i grupper för att stödja varandra med inlärningen via sociala nät. På så vis kan 


tusentals deltagare hanteras med minimala lärarinsatser under kursens gång. 


 


MOOCs har slagit igenom stort inom universitetsvärlden och växer lavinartat, nu 


även i Europa. I USA var bakgrunden från början att MOOCs skulle ge möjlighet 


till sänkta utbildningskostnader, högre genomströmning och ökad tillgänglighet 


globalt. För allt fler universitet har dock syftet kommit att handla mer om en 


ökande betydelse för universitetens marknadsföring, rekrytering av fler studenter 


globalt och en plats på den internationella akademiska kartan. 


 


Oavsett om man är förespråkare eller skeptiker, är MOOC något de svenska 


universiteten måste förhålla sig till, och hur kurstypen kan passa in i akademiskt 


utbildningsutbud. Det stora utbudet av MOOCs internationellt och andra fria 


läranderesurser, OER, Open Education Resources, kommer sannolikt framöver att 


påverka den pedagogiska utvecklingen av all högskoleutbildning. Dock måste 


digitala miljöer i såväl campuskurser och nät-/distanskurser, som fria MOOCs 


bygga på utveckling av kvalificerade och hållbara e-lärandemiljöer av hög 


pedagogisk kvalitet.  


 


Lunds universitet avser att under 2014 utveckla och erbjuda 3-4 MOOCs. En kurs 


som erbjuds tusentals deltagare världen över men som inte ges med hög kvalitet, 


misslyckas eller kraschar kan innebära en stor skada för universitetets rykte. 


Därför bedömdes inrättande av MOOCs vid Lunds universitet vara en strategisk 


utbildningsfråga som ska behandlas av utbildningsnämnden. En utredning och 


styrgrupp tillsattes den 12/4 2013 med uppdrag 1) genomföra en lägesbeskrivning 


och behovsinventering vad gäller e-lärande inom universitetet och föreslå hur stöd 
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 2 
för utveckling av digitala lärandemiljöer bör utformas genom att lägga fram en 


policy och handlingsplan, 2) belysa juridiska, ekonomiska, organisatoriska och 


pedagogiska aspekter av open access-kurser i svensk högre utbildning, samt 3) 


lägga förslag till utformning av ett konkret projekt för att kunna starta 2-4 MOOCs 


vid Lunds universitet under 2014. Styrgruppen fick följande sammansättning: Bo-


Anders Jönsson (ordförande och projektägare), sektionschef Tarmo Haavisto, 


utvärderingschef Kristina Josefson och Julius Kvissberg, SUS, och som 


sekreterare Kristina Arnrup Thorsbro. Som projektledare utsåg styrgruppen Åsa 


Lindberg Sand, CED. Till projektet har knutets ett antal individer med tidigare 


erfarenhet av e-lärande i projektgrupperna samt en referensgrupp med 


representation från alla fakulteter. I oktober utökades styrgruppen med Adam 


Brenthel, SACO. 


 


Styrgruppen framhöll tidigt att innan utredningsuppdraget genomförts och 


avrapporterats bör inga MOOCs startas vid Lunds universitet, och UN beslöt den 


13 maj 2013 att några MOOCs inte fick inrättas/startas vid Lunds universitet eller i 


dess namn, innan utredningsuppdraget avrapporterats till utbildningsnämnden 31 


december 2013 samt att inrättande av MOOCs efter den 1 januari 2014 ska 


behandlas av utbildningsnämnden före beslut. 


 


Projektgrupperna har under den korta tid de haft till sitt förfogande arbetat med 


högt tempo, haft ett flertal arbetsmöten och rapportering till utbildningsnämnden 


har gjorts fortlöpande. I skrivande stund är utredningens delar om MOOCs, 


delprojekt 2+3) i sin slutfas och ska presenteras för UN-mötet den 11/12 med 


slutrapportering den 31/12 2013. Delprojekt 1) om e-lärande fortsätter arbeta 


ytterligare ett halvår med mandat till den 30/6 2014. I skrivande stund finns 


således inte slutrapportering klar men förutom det ovan beskrivna och intensiva 


arbetet kan följande aktiviteter nämnas: Den 27 augusti hölls ett nationellt 


seminarium ”Hur hanterar vi MOOCs i svensk högre utbildning?” med fokus på 


formella frågor kring inrättande och genomförande av MOOC. Ett 70-tal deltagare 


från hela landet deltog och diskuterade förväntningar och problem. Initiativet och 


seminariet blev mycket uppskattat. Den 9 september träffades styrgruppen och 


projektgrupperna för diskussion om utredningens upplägg. Den 21/11 beslutade 


rektor att reservera 3 miljoner kronor från rektors strategiska utbildningsmedel, för 


utveckling av ca 3 MOOCs under 2014, med förväntad start under hösten. I slutet 


av november 2013 går enligt projektledaren en första förfrågan ut till alla 


fakulteter för att ge förslag på ämnen som kan vara aktuella för de första MOOC-


kurserna. Antalet MOOCs planeras därefter bli successivt fler, och läggas upp 


stegvis över en treårsperiod, där varje fakultet samt någon enhet inom USV ska få 


möjlighet att utveckla minst en MOOC. Detta är naturligtvis starkt beroende av 


vilka möjligheter till finansiering som kommer att finnas. Projektet avser att i 


första hand rekommendera att plattformen Coursera (www.coursera.org) används 


om det avtal som tas fram uppfyller universitetets krav. 


 


Många frågor återstår förstås att diskuteras i olika fora, som inte ingått i MOOC-


projektet. Dessa är bl.a. olika syften med att erbjuda MOOCs, presumtiva 


målgrupper, framtida finansiering, ”cost-benefit”, strategiska och pedagogiska 


utvecklingsfrågor samt på vilket sätt MOOC-konceptet kan bära frukt åt 


universitets utbildningar och utbildningskvalitet. En del frågor är till viss del 


kopplade till delprojekt 1 om e-lärande. 
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Rekommenderad läsning 


 


Webbplats: www.blendspace.com (presenterar fenomenet MOOCs för den som 


på kort tid vill veta mer och med många presentationer och förslag på resurser, 


sammanställt av Mats Cullhed, Enheten för kvalitetsutveckling och 


universitetspedagogik, Uppsala universitet). 


 


MOOCs@Edinburgh 2013 – Report #1 A report summarising the experience of 


the University of Edinburgh of offering our first 6 massive open online courses 


(MOOCs) in partnership with Coursera, 10 May 2013. 


[https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/1842/6683/1/Edinburgh%20MOOCs%20R


eport%202013%20%231.pdf] 


 


The Maturing of MOOC, Literature review of massive open online cources and 


other forms of online distance learning, BIS Research Paper Number 130, 


Department for Business, Innovation and Skills, London, Sept 2013 


[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/24


0193/13-1173-maturing-of-the-mooc.pdf] 


 


MOOCs Massive Open Online Courses, by Michael Gaebel, EUA Occasional 


Papers 2013. 


[http://www.eua.be/Libraries/Publication/EUA_Occasional_papers_MOOCs.sflb.a


shx] 



http://www.blendspace.com/

https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/1842/6683/1/Edinburgh%20MOOCs%20Report%202013%20%231.pdf

https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/1842/6683/1/Edinburgh%20MOOCs%20Report%202013%20%231.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/240193/13-1173-maturing-of-the-mooc.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/240193/13-1173-maturing-of-the-mooc.pdf

http://www.eua.be/Libraries/Publication/EUA_Occasional_papers_MOOCs.sflb.ashx

http://www.eua.be/Libraries/Publication/EUA_Occasional_papers_MOOCs.sflb.ashx
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Vidtagna åtgärder i anledning av Riksrevisionens rapport: 
Statliga myndigheters skydd mot korruption 
 
Bakgrund 
 
Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters skydd mot korruption. Den 
övergripande slutsatsen är att myndigheternas skydd mot korruption är otillräckligt. 
Många myndigheter har inte värderat korruptionsriskerna och saknar centrala 
åtgärder för att undvika korruption. 
 
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bl.a. överväga ett tydligt krav på alla 
myndigheter att värdera risker för korruption och oegentligheter i sitt riskarbete. 
Riskanalyserna bör ligga till grund för de åtgärder som myndigheten sedan 
vidtager. Vidare ges följande rekommendationer till myndigheterna: 
 


• Varje enskild myndighet bör införa rutiner för att anmäla misstankar om 
korruption och oegentligheter. Rutinerna bör kommuniceras tydligt inom 
myndigheten. 


• Myndighetsledningarna bör säkerställa att korruptionsrelaterade frågor 
inkluderas i myndighetens arbete med etik och värdegrund. 


 
Riksrevisionens granskningsrapport var uppe på universitetstyrelsens sammanträde 
i april 2013, då det beslutades att universitetets arbete i anledning av rapporten ska 
återrapporteras till styrelsen. 
 
Universitetets arbete i anledning Riksrevisionens granskningsrapport 
 
Universitetets tillsatte redan under 2012 en grupp med uppdrag att se över vilka 
risker som finns för att universitetet kan utsättas för otillbörlig påverkan och 
brottslighet. 
 
Gruppen bestod av: 
Elisabet Månsson, verksamhetskontroller 
Per Gustafson, säkerhetschef 
Gabriella Manieri, inköpschef t.o.m. april 2013 
Kerstin Larsson, avdelningschef fakturahantering och inbetalningar 
Birgitta Larsson, avdelningschef löner och förmåner 
Veronica Gummesson, arbetsrättsjurist 
Annette Nilsson, chefsjurist 
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Sanna Håkansson, jurist. 
 
Även internrevisor Jonas Ahrberg har deltagit i gruppens möten. 
 
Gruppen har gemensamt genomfört riskvärdering avseende oegentligheter och 
brottslighet inom följande processer: 
 


• Hantering av inköp och upphandling (Ansvarig: Sektionen Ekonomi, 
Upphandling) 


• Hantering av reseförskott, reseräkningar och utlägg (Ansvarig: Sektionen 
Personal, Löner och förmåner) 


• Hantering av försäljning och handkassor (Ansvarig: Sektionen Ekonomi) 
• Hantera ekonomiadministrativa rutiner (Ansvarig: Sektionen Ekonomi) 
• Hantera löner och semesterersättningar (Ansvarig: Sektionen Personal, 


Lönekontoret) 
• Anställningsprocessen (Ansvarig: Sektionen Personal, Arbetsrätt och 


anställningsfrågor) 
• Hantering av bisysslor (Ansvarig: Sektionen Personal) 
• Jäv (Ansvarig: Juridiska avdelningen) 
• Utöva myndighetsansvar inom utbildning (Ansvarig var inte utsedd vid 


tiden för riskvärderingen) 
 


Riskvärderingen bifogas denna återrapportering. 


Berörd sektion inom förvaltningen ansvarar för att årligen, i samband med att 
förvaltningens riskvärderingar genomförs, se över och vid behov uppdatera 
riskvärderingarna.  
 
Planering ansvarar för att årligen sammanställa respektive avdelnings riskvärdering 
angående oegentligheter till en övergripande riskvärdering och lägga denna till 
dokumentationen för intern styrning och kontroll som årligen sammanställs. 
 
Arbete pågår med att ta fram en handläggningsordning för hantering av misstänkta 
oegentligheter. 
 
Den största åtgärden som påverkar många av de identifierade riskerna är ett 
långsiktigt och genomgripande värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet är påbörjat 
vid LU och inställning till och hantering av oegentligheter kommer att vara en del i 
det arbetet. 
 
 
 
 







Oegentligheter (inifrån)
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Förslag vidare hantering


Hantering av inköp och upphandling
Ansvarig: Sektionen Ekonomi, Upphandling


Risk att arbets‐ eller uppdragstagare 
tar emot mutor, begär eller inte 
tackar nej till en otillbörlig förmån i 
syfte att låta sig påverkas till att på 
ett eller annat sätt gynna den som 
lämnar den otillbörliga förmånen


 1. Okunskap kring vad som är en 
muta 2. Vill skaffa sig personlig 
vinning 3. Anser att det är en naturlig 
del av en affärsrelation  


1. Vårt rykte som kund på 
marknaden försämras 2. Det 
kan finnas risk att vi bryter mot 
lagen om offentlig upphandling 
3. Risk att  våra affärer 
försämras 4. Risk för icke 
objektiva beslut vid 
leverantörsval  3 3


Information på hemsida. 
Informationsmaterial. 
Riktlinjer för att undvika 
mutor och bestickningar. 3 3


1. Informera vid 
chefsutbildningar 2. 
Informera vid 
introduktionsdagar 3. 
Informera i nyhetsbrev från 
personalsektionen? 4. 
Seminarium på Inköpsnätverk 
5. Ej tillåta att forskare 
samarbetar med företag för 
att bli deras PR‐hjälp


Risk för att anställd betäller/köper i 
vårt namn för privat bruk


1. Möjlighet. 2. Bristande uppföljning 
vid fakturabetalning.


Ekonomiska förluster om 
fakturan blir betald av 
universitetet. Negativ påverkan 
på varumärket. 3 1 3 1


Reseprofil hos resebyrån. 
Minska risken för att 
mailadresser kapas. Ökat 
autencieringskrav. 
Uppföljning vid betalning av 
fakturor.


Hantering av reseförskott, reseräkningar och utlägg
Ansvarig: Sektionen Personal, Löner och förmåner


Risk för bristande redovisning av 
reseförskott


1. Inte tillräckligt uppstyrd 
uppföljning 2. Inte tillräckligt starkt 
incitament att redovisa korrekt och i 
tid 3. Okunnighet om såväl regler 
som rutiner


1. Ekonomiska förluster 2. 
Negativ påverkan på 
varumärket 4 1


Uppföljning sker 1 ggr/mån 
vid lk.Vid oreglerat 
reseförskott efter 3 mån 
skickas anmodan om 
återbetalning av reseförskott 
till den anställde. 3 1


Brutto Netto
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Oegentligheter (inifrån)


Ersättning för utlägg betalas ut flera 
gånger för samma utlägg


1. Bristande granskning av 
reseräkningar


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 3 1


Orginalkvitto skall alltid 
bifogas. Annars en godtagbar 
förklaring. Attestanten alltid 
den som har ansvaret att 
gällande externt och internt 
regelverk följs.   2 1


Ev införa rutiner för att göra 
stickprovskontroller av 
reseräkningar som avser 
utlägg.


Risk för att felaktiga reseräkningar 
utbetalas


1. Bristande kunskap om avtal och 
regler bland granskar/attesterare


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 4 2


Omfattande information 
finns LU:s hemsida kring vad 
som gäller vid tjänsteresor. 3 2


Ev införa rutiner för att göra 
stickprovskontroller av 
reseräkningar samt öka 
kompetensen för de som 
utbildar granskare.


Risk för att reseräkningar utbetalas 
utan att kvitto finns


1. Bristande kunskap om avtal och 
regler bland granskar/attesterare


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 2 2


Orginalkvitto skall alltid 
bifogas. Annars en godtagbar 
förklaring. Attestanten alltid 
den som har ansvaret att 
gällande externt och internt 
regelverk följs.  Se även ovan 2 2


Ev införa rutiner för att göra 
stickprovskontroller av 
reseräkningar.


Hantering av försäljning och handkassor
Ansvarig: Sektionen Ekonomi


Risk för att anställda stjäl från 
kontanta medel 1. Tillfälle ges 2. Girighet/behov


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 4 1


Räknas och redovisas årligen. 
Uppföljning på sektion 
Ekonomi. Användande av ICA‐
kort och betalkort med privat 
bet ansv, inköpsskåp. 
Deponiskåp. 2 1


Risk för "otillåtna lån" vid 
kontanthantering vid försäljning av 
tex kompendier och koperingskort.  1. Tillfälle ges 2. Girighet/behov


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 2 2


Möjlighet att använda 
kortterminaler.  2 2


Risk för att externa anslag inbetalas 
till privata konton.


1. Bristande uppfattning om vad som 
är universitetet och vad som är 
privat. 2. Anställd tycker att man 
sparar pengar genom att komma 
undan full kostnadstäckning.


Ekonomiska förluster för 
universitetet . Negativ påverkan 
på varumärket. 2 2 Inga kontroller idag 2 2
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Oegentligheter (inifrån)


Risk för inbetalningar på privata 
konton för att hantera 
konferensinbetalningar på av LU 
anordnade konferenser


1. Bristande kunskap om tillgängliga 
lösningar


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 1 1


Ansluta sig till kortbetalning 
över nätet.  1 1


Hantera ekonomiadministrativa rutiner
Ansvarig: Sektionen Ekonomi


Risk att attestanter attesterar sina 
egna kostnader för t.ex. 
representation, resor, mobiltelefon 


1. känner inte till regelverket. 2. 
tänker inte på att den är den här 
typen av kostnad och att den då ska 
hanteras enligt särkskild ordning. 
3.undanhålla överordad kostnaden


Ekonomiska förluster för 
universitetet . Negativ påverkan 
på varumärket. 3 2 Inga kontroller idag 3 2


Risk att granskare och attestant 
samarbetar så att fakturor som inte 
avser LU ändå blir betalda av LU.


Fakturor som skulle betalats av egna 
företag blir betalda av LU


Ekonomiska förluster för 
universitetet . Negativ påverkan 
på varumärket. 1 2 Inga kontroller idag 1 2


Risk att attestanten inte kontrollerar 
fakturorna noga utan helt litar på sina 
underordnade. För många fakturor att attestera


Ekonomiska förluster för 
universitetet . Negativ påverkan 
på varumärket. 4 2 Inga kontroller idag 4 2


Risk för kreativa personer som testar 
systemen som ofta kan mer än vad 
som är tillåtet


Systemen har inte begränsningar om 
inte regler följs, vilket kan tolkas som 
att då är det OK


Ekonomiska förluster för 
universitetet . Kreativiteten kan 
föda andra otilåtna handlingar. 
Negativ påverkan på 
varumärket. 1 2 Inga kontroller idag 1 2


Risk för personberoende


En underordnad vågar inte säga till 
chefen att det är fel eller tror att 
chefen alltid har rätt.


Ekonomiska förluster för 
universitetet . Negativ påverkan 
på varumärket. 1 2 Inga kontroller idag 1 2
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Oegentligheter (inifrån)


Hantera löner och semesterersättningar
Ansvarig: Sektionen Personal, Löner och förmåner


Risk för utbetalningar till personer 
som inte är anställda vid universitetet 
eller tjänstlediga


1. Beslut om 
entledigande/tjänstledighet har 
inkommit för sent 


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 3 2


Rimlighetskontroll skall göras 
genom att rapport  tas ut och 
granskas av inst/motsv, av 
den som har kännedom om 
verksamheten. Vid upptäckt 
av fel skall berörd 
lönehandläggare omgående 
kontaktas för att ev stoppa 
lön. 2 2


Återkommande information 
till olika nätverk om vikten av 
att underlag inkommer i tid.


Risk för att fiktivt anställda ligger i 
lönelistan 1. Bristande krav på underlag


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 1 3


Rimlighetskontroll skall göras 
genom att rapport  tas ut och 
granskas av inst/motsv, av 
den som har kännedom om 
verksamheten. Vid upptäckt 
av fel skall berörd 
lönehandläggare omgående 
kontaktas för att ev stoppa 
lön. 1 3


Risk för felaktig semesterredovisning 5 3


Information om 
semesteruttag mm finns i 
systemet. Semester ska 
läggas ut för flertalet lärare. 4 3


Rapporter skall årligen 
skickas ut från lönekontoret 
med uppgifter om 
kvarstående semesterdagar.


Anställningsprocessen
Ansvarig: Sektionen Personal, Arbetsrätt och anställningsfrågor 


Jäv i samband med nyanställningar 
och pågående anställningar


1. Handläggare har bristande kunskap 
om jävssituationer 2. Bristande etisk 
kompass 3. Bristande granskning av 
jävsförhållanden


Den mest kvalificerade anställs 
inte. Negativ påverkan på 
universitetets renommé. 1 3


Lärarförslagsnämnder. Hur 
detta hanteras i övriga 
anställningar är ett problem. 1 3


Risk för brister vid anställningens 
avslutande: Avslutande av tillgång till 
system; Tillbakalämnande av 
arbetsredskap (dator, telefon).  1. Avsaknad av rutiner. 2. Kultur


Universitetets material lämnas 
inte tillbaka. Obehöriga har 
tillträde till verksamhetssystem. 3 2


Saknas rutiner och 
checklistor. 3 2


Ta fram rutiner och 
checklistor
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Oegentligheter (inifrån)


Hantering av bisysslor
Ansvarig: Sektionen Personal


Risk för att anställd har bisysslor som 
är förtroendeskadliga, 
arbetshindrande eller konkurrerande


1. Bristande kunskap om vilka 
bisysslor som är tillåtna 2. Bristande 
redovisning av bisysslor 3. Bristande 
granskning av redovisade bisysslor


Ekonomiska förluster för 
universitetet. Universitetets 
resurser används i bisysslorna. 
Negativ påverkan på 
varumärket. 4 3


Föreskrifter om anställdas 
bisysslor (Dnr PE 2008/333) 3 3


Risk för att anställd har bisysslor som 
innebär affärstransaktioner med 
universitetet eller annan 
sammanblandning med universitetets 
verksamhet 


1. Bristande kunskap om vilka 
bisysslor som är tillåtna 2. Bristande 
redovisning av bisysslor 3. Bristande 
granskning av redovisade bisysslor 4. 
Bristande kunskap om offentlig 
upphandling


Ekonomiska förluster för 
universitetet . Negativ påverkan 
på varumärket.  Det kan finnas 
risk att vi bryter mot lagen om 
offentlig upphandling Risk för 
dåliga affärer 4 3


Föreskrifter om anställdas 
bisysslor (Dnr PE 2008/333) 3 3


1. Genomföra korrekta 
upphandlingar 2.  Informera 
vid chefsutbildningar 3. 
Informera vid 
introduktionsdagar 4. 
Informera i nyhetsbrev från 
personalsektionen? 5. 
Seminarium på Inköpsnätverk


Jäv
Ansvarig: Juridiska avdelningen


Jäv i samband med handläggning eller 
beslutsfattande


1. Avsaknad av kunskap om vad som 
utgör jäv, 2. Vilja att gagna sig själv 
eller närstående, 3. Avsaknad av 
diskussion kring etik och värdegrund 
inom organisationen


Negativ påverkan på 
varumärket. Ekonomisk skada. 
Bristande lagefterlevnad. 4 2


Allmän information kring 
regelverk om mutor och 
bestickning finns på LU 
hemsida. Information vid 
introduktionsdagar? 
Föreskrifter om bisysslor 
innehåller information om 
jäv. 4 2


Värdegrundsarbete. Översyn 
av regelverk kring bisysslor 
och jäv för tydligare 
information.


Utöva myndighetsansvar 
Ansvarig; ??? 


Risk för mutor till lärare/handläggare 
i samband med 
antagning/examination


 1. Dålig kännedom om vad som är en 
muta 2. Vill skaffa sig personlig 
vinning. 3. Otydlig värdegrund och 
etiskt förhållningssätt inom 
organisationen


Negativ påverkan på 
varumärket. Bristande 
lagefterlevnad. 
Examinationsbeslut på felaktiga 
grunder. 2 2


Allmänt information kring 
regelverk om mutor och 
bestickning finns på LU 
hemsida. Information vid 
introduktionsdagar? 2 2 Speciellt riktad information?
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Oegentligheter (inifrån)


Jäv i samband med 
antagning/examination


1. Handläggare har bristande kunskap 
om jävssituationer 2. Bristande etisk 
kompass 3. Bristande granskning av 
jävsförhållanden


Negativ påverkan på 
varumärket. Bristande 
lagefterlevnad. 3 3


Allmän information kring 
regelverk om mutor och 
bestickning finns på LU 
hemsida. Information vid 
introduktionsdagar? 2 2 Särskilt riktad information?
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Brott (utifrån)
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Vidare hantering


Hantering av inköp och upphandling
Ansvarig: Sektionen Ekonomi, Upphandling


Risk att företag/andra organisationer 
lämnar, utlovar, eller erbjuder en 
otillbörlig förmån till arbets‐ eller 
uppdragstagare (bestickning)


1. Korrupt marknadsföring från 
intresserade företag 2. PR‐relaterade 
kundaktiviteter som tangerar gränsen 
för bestickning (enligt lagens 
definition) Risken för mutor ökar. 5 1


Genomför korrekta 
upphandlingar (delvis). 
Seminarier på inköpsnätverk. 
Riktlinjer för att undvika 
mutor och bestickningar. 3 1


1. Genomföra korrekta 
upphandlingar 2.  Informera 
vid chefsutbildningar 3. 
Informera vid 
introduktionsdagar 4. 
Informera i nyhetsbrev från 
personalsektionen? 5. 
Seminarium på Inköpsnätverk


Risk för att utomstående 
betäller/köper i vårt namn


1. Möjlighet. 2. Bristande uppföljning 
vid fakturabetalning.


Ekonomiska förluster om 
fakturan blir betald av 
universitetet. Negativ påverkan 
på varumärket. 3 1 3 1


Reseprofil hos resebyrån. 
Minska risken för att 
mailadresser kapas. Ökat 
autencieringskrav. 
Uppföljning vid betalning av 
fakturor.


Hantering av försäljning och handkassor
Ansvarig: Sektionen Ekonomi, Inbetalningar och redovisning


Risk för stöld från handkassor och 
kontantsamlingar 1. Tillfälle ges 2. Otillräcklig säkerhet


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 4 1


Räknas och redovisas årligen. 
Uppföljning på sektion 
Ekonomi. Användande av ICA‐
kort och betalkort med privat 
bet ansv, inköpsskåp. 
Deponiskåp. 2 1


Brutto Netto
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Brott (utifrån)


Hantera löner och semesterersättningar
Ansvarig: Sektionen Personal, Löner och förmåner


Risk för att obehöriga tar sig in i 
lönehanteringssystemet och gör 
utbetalningar 1. Bristande säkerhet i systemet


Ekonomiska förluster. Negativ 
påverkan på varumärket. 1 3


Ytterst få  har möjlighet att 
tilldela behörigheter. All 
registrering loggas. 1 3


Utöva myndighetsansvar inom utbildning
Ansvarig; ??? 


Risk för utpressning av 
lärare/handläggare (person i 
beroendeposition) i samband med 
antagning/examination. 


(1. Vilja att skaffa sig personlig 
vinning.) Utpressning är ett brott som 
innebär vining för gärningsmannen 
och skada för den tvugne. Här är då 
fråga om risken för påverkan i form 
av brottslighet som inte emanerar 
från en önskan om personlig vinning. 


Bristande personlig trygghet. 
Negativ påverkan på 
varumärket. (Bristande 
lagefterföljning.) 1 2 Inga kända 1 2


Information om vart man kan 
vända sig?


Risk för hot och trakasserier av 
lärare/handläggare (person i 
beroendeposition) i samband med 
antagning/examination


Också här en fråga om påverkan 
utifrån som inte emanerar i att den 
som utför myndighetsutövningen 
tillskansar sig personlig vinning. 1 2 Inga kända 1 2


Information om vart man kan 
vända sig?
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 29 september 2013 till 14 november 2013 
 
 
 
 
Namn 
 


 
 
Fakultet 


 
 
Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse 
 


 
 


Anställd fr.o.m 


Erik Serrano LTH Byggnadsmekanik Utlysning 2014-01-01 


Olaf Diegel LTH Produktutveckling Utlysning 2014-04-01 


Peter Zygmunt Med fak Farmakologi Utlysning 2014-09-01 


 
 


 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2013 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


29 21 % 79 % 
   
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2012 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel  
kvinnor 


Andel 
män 


96 27 % 73 % 
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Univers i te tss tyre lsen  
 


 
  
 
 
Närvarande  
Ledamöter 
Wallström, Margot  Ordförande 
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare 
Eriksson, Per Rektor, professor Rektor  (ej § 99) 
Halth, Sofia Ordförande Allmänföreträdare  
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare  
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare (ej §§ 104,105 & 107) 
Stellinger, Anna Direktör Allmänföreträdare 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Bäcklund, Ann-Katrin Docent Verksamhetsföreträdare  
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare  
Christianson, Helena Doktorand  Studeranderepresentant  
Novén, Mikael Student  Studeranderepresentant  
Törnqvist, Tora  Student Studeranderepresentant 
 
Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt 
Branting, Jacob  Vice ordförande OFR/S 
Lagerborg, Ingrid  Ordförande SEKO 
Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet 
 
Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt 
Lundblad, Clara Ordförande LUS 
 
Övriga 
Amsellem, Patrick Museichef (§ 93) 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 
Bröndum, Lise Ekonomidirektör (§ 95) 
Danielsen, Nils Vicerektor (§§ 97-98) 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Jönsson, Bo-Anders Professor (§ 101) 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef  
Nilsson, Ulrika Avdelningschef (§ 100) 
Norberg, Gunilla Revisionschef 
Pupp, Elisabet Avdelningschef (§ 104)   
Strömqvist, Sven Vicerektor (§§ 95 & 102) 
Wiberg, Eva Prorektor (ej § 99) 
 
Frånvarande 
Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare 
 
 


Sammanträdesdatum 
2013-12-13 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
89 Öppnande av sammanträdet 
 
 Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  


 
90 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 


 
91 Utseende av justeringsperson 
 
 Styrelsen beslutar utse Helena Christianson att tillsammans med ordföranden och rektor justera 
 dagens protokoll. 
 
92  Protokoll från föregående sammanträde 


 
 Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2013-10-18 till handlingarna. 
  


93  Patrick Amsellem presenterar Skissernas museum  
 
 Museichef Patrick Amsellem presenterar Skissernas Museum och visar kort valda delar av 
 utställningarna. 
 


94  Information 
  
a) Rektors rapport 
 Rektors information 
     Bilaga § 94 a 
  
Per Eriksson och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor.  
 
b) Rapport från LUS 


  
 Clara Lundblad informerar om bl a följande aktuella frågor 
 - samarbetet med Region Skåne 
 - utredning om högskolepedagogisk utbildning 
 - ärenderapport från studentombudet 
 
 c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Margot Wallström informerar om att revisionsutskottat arbetat med bl a följande 
 - granskning av universitetets arbete med kompetensförsörjning 
 - granskning av universitetets rutiner för avtalshantering och uppföljnings av 
 beslutsbefogenheter 
 - universitetets yttrande över granskningen av universitetets lokalförsörjningsprocess 
 - den kommande årsrapporten 
 
 d) Information om LU:s arbete med anledning av Riksrevisionens rapport om skydd 
 mot korruption 
  PM 2013-11-14 från förvaltningschefen 
  Bilaga § 94 d 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 
  Dnr LS 2013/682 
 
  Föredragande: Susanne Kristensson 
 
 e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt viktigare aktuella 
 remisser 
  Förteckning 2013-11-19 från Ärendehantering och sekretariat 
  Bilaga § 94 e 
  
 f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
  Förteckning 2013-11-18  från Ärendehantering och sekretariat 
  Bilaga § 94 f 
 
95  Rapporter gällande MAX IV samt finansieringsansvar för ESS  


 
 a) Lägesrapport 
  PM 2013-11-26 från sektionen Ekonomi  
  Bilaga § 95 a 
 
  Dnr EK 2013/6 
 
  Föredragande: Sven Strömqvist och Lise Bröndum 
 
 Information och diskussion.  
 
 b) Information om MoU mellan Vetenskapsrådet och Lunds universitet 
  PM 2013-11-04 från rektor 
  Bilaga § 95 b 
 
  Dnr LS 2013/766 
   
  Föredragande: Per Eriksson 
 
 Styrelsen godkänner presenterat Memorandum of Understanding (MoU, se bilaga § 95 b) och 
 ger rektor rätt att teckna avtal upp till det belopp som anges i MoU. 
 
 c) Lunds universitets finansieringsåtagande för ESS och MAX IV 
  PM 2013-12-04 från rektor 
  Bilaga § 95 c 
 
  Föredragande: Per Eriksson 
  
 Det konstateras att universitetet här har ett mycket stort samlat ekonomiskt åtagande för 
 finansieringen av ESS och MAX IV på ca 130 MSEK per år under tio år, dvs totalt ca 1,3 
 miljarder kronor. Det är därför aktuellt med en förnyad uppvaktning av regeringen och Region 
 Skåne, en uppgift för ordförande och rektor. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
96  Utseende av ordförande och ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet   


  PM med förslag till beslut 2013-12-03 från förvaltningschefen 
  Bilaga § 96 
 
  Dnr LS 2013/581 
 
  Föredragande: Susanne Kristensson 
 
 Universitetsstyrelsen beslutar i samråd med VR och VINNOVA att utse professor Hans Hertz 
 till ordförande och professor Marianne Sommarin till ledamot i styrelsen för MAX IV- 
 laboratoriet för mandatperioden 2013-12-13 – 2016-10-31: 
 
 Styrelsen har därmed följande sammansättning: 
 − Professor Hans Hertz, Kungliga Tekniska högskolan (ordförande) 
 − Generaldirektör Helmut Dosch, Deutsches Elektronen-Synchrotron 
 − Professor Kristina Edström, Uppsala universitet 
 − Professor Anne L´Huillier, Lunds universitet 
 − Extern forskningssamordnare Helena Malmqvist, ABB 
 − Professor Richard Neutze, Göteborgs universitet 
 − Fd direktör Michel van der Rest, SOLEIL 
 − Professor Marianne Sommarin, Umeå universitet 
 − Professor Ulf Olsson, Lunds universitet  
  


Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


97  Hur kan Lunds universitet arbeta med karriär- och jämställdhetsfrågor 
  PM 2013-11-26 från sektionen Personal 
  Bilaga § 97 
 
  Dnr PE 2013/656 


   
  Föredragande: Nils Danielsen 
 
 Styrelsen diskuterar bl a den stora andelen personal som saknar tillsvidareanställning trots lång 
 anställningstid vid Lunds universitet. Även svårigheterna kring att bedriva ett framgångsrikt 
 jämställdhetsarbete diskuteras och styrelsen pekar på vikten av att följa upp vidtagna åtgärder. 
 Rektor kommer att återkomma till styrelsen med tydliga förslag till åtgärder i båda frågorna. 


 
98  Uppföljning av personalenkäten Vår arbetsplats      


 PM  
  Bilaga § 98 
 
  Dnr LS 2013/703 
 
  Föredragande: Nils Danielsen 
  
 Styrelsen diskuterar olika sätt att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
99  Beslut om process för rekrytering av rektor och utseende av prorektor från  


 1 januari 2015 
  Förslag till beslut 2013-11-30  
  Bilaga § 99     
 
  Föredragande: Margot Wallström 


 
Per Eriksson och Eva Wiberg lämnar mötet. 


 
 Styrelsen beslutar att processen för att rekrytera ny rektor och prorektor fr o m 1 januari 2015 


ska utformas på följande sätt. 
 
 Enligt Arbetsordningen för Lunds universitet ska en beredningsgrupp utses. Denna ska ha 


följande sammansättning:  
 
 styrelsens ordförande (sammankallande)  
 en lärarrepresentant 
 representant för externa ledamöter 
 en studentrepresentant 
 
 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid beredningsgruppens möten har: 
 en representant för Lunds universitets studentkårer 
 en representant från respektive personalorganisation 
 
 Styrelsens ordförande har utslagsröst vid beredningsgruppens möten. 
 
 För att säkerställa kommunikationen mellan beredningsgruppen och universitetskollegiet ska 


gemensamma möten hållas med beredningsgruppen och universitetskollegiets arbetsutskott och 
avstämningar ske i samband med större händelser i processen, t ex under arbete med kravprofil 
och urval. 


 
 Styrelsen ser det som viktigt att både rektor och prorektor är personer som utses i kraft av egen 


kompetens för uppdraget. Dessutom är det nödvändigt att rektor och prorektor kompletterar 
varandra och är ett fungerande team. Beredningsgruppen uppmanas att ha detta i åtanke under 
hela arbetet med att fram förslag till rektor och prorektor. Den kravprofil som tas fram för rektor 
ska också beakta den samlade kravprofilen för både rektor och prorektor. Beredningsgruppen 
ska till styrelsens sammanträde i februari 2014 föreslå process för utseende av prorektor. 


 
 I sitt arbete ska beredningsgruppen genom hela processen säkerställa öppenhet och en god 


förankring inom universitet. En del i detta är att ta fram en kommunikationsplan för processen.  
 
 Beredningsgruppen avgör i vilken utsträckning extern kompetens anlitas i urvalsprocessen.  
 
 Beredningsgruppens administrativa stöd i arbetet är avdelningschef Cecilia Billgren. Gruppen 


ska löpande rapportera till styrelsen. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


 
Översiktlig tidplan 


 
 Januari Arbete med att ta fram kravprofil 


 18 februari Styrelsen fastställer kravprofil 


 Mars Ledigkungörande och annonsering. 


 April-maj Arbete med urval och intervjuer 


 28 april Lägesrapport till styrelsen 


 Juni Ev konsult genomför djupintervjuer mm 


 Augusti Kandidater presenteras för universitetskollegiet 


 10 september Beredningsgruppen lämnar förslag om rektor till styrelsen 


 19 september Styrelsen fattar beslut om förslag till rektor 


 Oktober Regeringen utser ny rektor.  


 
 Förändringar i tidplanen kan göras av beredningsgruppen om behov föreligger. 


 
 Styrelsen beslutar att utse följande personer att jämte ordförande ingå i beredningsgruppen: 
 Ann-Katrin Bäcklund (lärarrepresentant), Mats Svegfors (representant för externa ledamöter) 
 och Tora Törnqvist (studentrepresentant). 
 
 Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


100  Information om donationskampanjen ”Lunds universitet – För en bättre värld” 
  PM 2013-11-25 från sektionen Ledningsstöd 
  Bilaga § 100 
 
  Föredragande: Ulrika Nilsson 
 
 Styrelsen ställer sig bakom donationskampanjen och lyfter samtidigt vikten av att det i ett tidigt 
 skede av presentationen av kampanjen lyfts fram att Lunds universitet är ett fullskaligt 
 universitet. 
 


101  Rapport från utredning kring MOOCs – Massive Open Online Courses 
  PM 2013-11-26 
  Bilaga § 101 
   
  Föredragande: Bo-Anders Jönsson 
 
 Bo-Anders Jönsson presenterar det arbete som pågår kring MOOCs inom Lunds universitet 
 och sätter även in detta ett omvärldsperspektiv.  
  
 Styrelsen diskuterar bl a vikten av att det vid startande av MOOCs inom universitetet finns en 
 tydlighet vad gäller syfte, målgrupper och prioriterade områden. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
102  Rapport om 29 starka forskningsmiljöer vid Lunds universitet 


  PM och rapport 2013-12-03 från vicerektor Sven Strömqvist 
  Bilaga § 102 
  
  Dnr IR 2013/743 
 
  Föredragande: Sven Strömqvist 
 
 Styrelsen ställer sig bakom det fortsatta arbetet med att utveckla en forskningsstrategi för starka 
 forskningsmiljöer vid Lunds universitet.  
 


103  Rapportering av kvalitetsarbete inom utbildning 
   
 Ärendet tas upp vid nästa sammanträde. 
 


104  Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 2013 
  Missiv 2013-10-28 från sektionen Ekonomi  
  Bilaga § 104 
 
  Dnr EK 2013/67 
 
  Föredragande: Elisabeth Pupp 
 
 Information. 
 


105  Bedömning av intern styrning och kontroll 2013 
  PM 2013-11-15 från Planering 
  Bilaga § 105 
 
  Dnr LS 2013/665 
 
  Föredragande: Magnus Ekblad 
 
 Information. 
 


106  Beslut om revisionsplan 2014 
  Revisionsplan för Lunds universitet 2014 
  Bilaga § 106  
 
  Dnr IR 2013/17 
 
  Föredragande: Gunilla Norberg 
 
 Styrelsen beslutar om revisionsplan för 2014 enligt bilaga § 106. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


 
107  Eventuellt övrigt 


 
 Ordförande tackar styrelsen för ett gott arbete under 2013 och önskar alla en god jul och ett gott 
 nytt år. 


 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Margot Wallström 
 
Justeras 
 
 
 
Per Eriksson   Helena Christianson 





		Närvarande

		Ledamöter

		Wallström, Margot  Ordförande

		Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare

		Eriksson, Per Rektor, professor Rektor  (ej § 99)

		Halth, Sofia Ordförande Allmänföreträdare

		Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare

		Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare

		Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare (ej §§ 104,105 & 107)

		Stellinger, Anna Direktör Allmänföreträdare

		Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare

		Bäcklund, Ann-Katrin Docent Verksamhetsföreträdare

		Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare

		Christianson, Helena Doktorand  Studeranderepresentant

		Novén, Mikael Student  Studeranderepresentant

		Törnqvist, Tora  Student Studeranderepresentant

		Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

		Branting, Jacob  Vice ordförande OFR/S

		Lagerborg, Ingrid  Ordförande SEKO Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet

		Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt

		Lundblad, Clara Ordförande LUS

		Övriga

		Amsellem, Patrick Museichef (§ 93) Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare

		Bröndum, Lise Ekonomidirektör (§ 95)

		Danielsen, Nils Vicerektor (§§ 97-98) Ekberg, Tim Planeringschef

		Jönsson, Bo-Anders Professor (§ 101)

		Kristensson, Susanne Förvaltningschef

		Nilsson, Ulrika Avdelningschef (§ 100) Norberg, Gunilla Revisionschef

		Pupp, Elisabet Avdelningschef (§ 104)

		Strömqvist, Sven Vicerektor (§§ 95 & 102) Wiberg, Eva Prorektor (ej § 99)

		Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare

		89 Öppnande av sammanträdet   Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.

		90 Fastställande av dagordning   Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

		91 Utseende av justeringsperson   Styrelsen beslutar utse Helena Christianson att tillsammans med ordföranden och rektor justera  dagens protokoll.

		92  Protokoll från föregående sammanträde   Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2013-10-18 till handlingarna.

		93  Patrick Amsellem presenterar Skissernas museum    Museichef Patrick Amsellem presenterar Skissernas Museum och visar kort valda delar av  utställningarna.

		94  Information

		a) Rektors rapport  Rektors information      Bilaga § 94 a   Per Eriksson och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor.   b) Rapport från LUS

		Clara Lundblad informerar om bl a följande aktuella frågor  - samarbetet med Region Skåne  - utredning om högskolepedagogisk utbildning

		- ärenderapport från studentombudet   c) Rapport från revisionsutskottet   Margot Wallström informerar om att revisionsutskottat arbetat med bl a följande  - granskning av universitetets arbete med kompetensförsörjning  - granskning av universitetets...

		e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt viktigare aktuella  remisser

		Förteckning 2013-11-19 från Ärendehantering och sekretariat   Bilaga § 94 e

		f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet   Förteckning 2013-11-18  från Ärendehantering och sekretariat   Bilaga § 94 f

		95  Rapporter gällande MAX IV samt finansieringsansvar för ESS    a) Lägesrapport   PM 2013-11-26 från sektionen Ekonomi

		Bilaga § 95 a

		Dnr EK 2013/6    Föredragande: Sven Strömqvist och Lise Bröndum   Information och diskussion.    b) Information om MoU mellan Vetenskapsrådet och Lunds universitet   PM 2013-11-04 från rektor   Bilaga § 95 b    Dnr LS 2013/766      Föredragande: Per...

		Det konstateras att universitetet här har ett mycket stort samlat ekonomiskt åtagande för  finansieringen av ESS och MAX IV på ca 130 MSEK per år under tio år, dvs totalt ca 1,3  miljarder kronor. Det är därför aktuellt med en förnyad uppvaktning a...

		96  Utseende av ordförande och ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet     PM med förslag till beslut 2013-12-03 från förvaltningschefen   Bilaga § 96

		Dnr LS 2013/581

		Föredragande: Susanne Kristensson

		Universitetsstyrelsen beslutar i samråd med VR och VINNOVA att utse professor Hans Hertz  till ordförande och professor Marianne Sommarin till ledamot i styrelsen för MAX IV-  laboratoriet för mandatperioden 2013-12-13 – 2016-10-31:

		Styrelsen har därmed följande sammansättning:

		− Professor Hans Hertz, Kungliga Tekniska högskolan (ordförande)

		− Generaldirektör Helmut Dosch, Deutsches Elektronen-Synchrotron

		− Professor Kristina Edström, Uppsala universitet

		− Professor Anne L´Huillier, Lunds universitet

		− Extern forskningssamordnare Helena Malmqvist, ABB

		− Professor Richard Neutze, Göteborgs universitet

		− Fd direktör Michel van der Rest, SOLEIL

		− Professor Marianne Sommarin, Umeå universitet

		− Professor Ulf Olsson, Lunds universitet

		Punkten förklaras omedelbart justerad.

		97  Hur kan Lunds universitet arbeta med karriär- och jämställdhetsfrågor

		PM 2013-11-26 från sektionen Personal

		Bilaga § 97    Dnr PE 2013/656

		Föredragande: Nils Danielsen

		Styrelsen diskuterar bl a den stora andelen personal som saknar tillsvidareanställning trots lång  anställningstid vid Lunds universitet. Även svårigheterna kring att bedriva ett framgångsrikt  jämställdhetsarbete diskuteras och styrelsen pekar på vi...

		98  Uppföljning av personalenkäten Vår arbetsplats

		PM

		Bilaga § 98    Dnr LS 2013/703    Föredragande: Nils Danielsen    Styrelsen diskuterar olika sätt att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön.

		99  Beslut om process för rekrytering av rektor och utseende av prorektor från   1 januari 2015   Förslag till beslut 2013-11-30    Bilaga § 99

		Föredragande: Margot Wallström  Per Eriksson och Eva Wiberg lämnar mötet.

		Styrelsen beslutar att processen för att rekrytera ny rektor och prorektor fr o m 1 januari 2015 ska utformas på följande sätt.

		Enligt Arbetsordningen för Lunds universitet ska en beredningsgrupp utses. Denna ska ha följande sammansättning:

		styrelsens ordförande (sammankallande)

		en lärarrepresentant

		representant för externa ledamöter

		en studentrepresentant

		Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid beredningsgruppens möten har:

		en representant för Lunds universitets studentkårer

		en representant från respektive personalorganisation

		Styrelsens ordförande har utslagsröst vid beredningsgruppens möten.

		För att säkerställa kommunikationen mellan beredningsgruppen och universitetskollegiet ska gemensamma möten hållas med beredningsgruppen och universitetskollegiets arbetsutskott och avstämningar ske i samband med större händelser i processen, t ex un...

		Styrelsen ser det som viktigt att både rektor och prorektor är personer som utses i kraft av egen kompetens för uppdraget. Dessutom är det nödvändigt att rektor och prorektor kompletterar varandra och är ett fungerande team. Beredningsgruppen uppmana...

		I sitt arbete ska beredningsgruppen genom hela processen säkerställa öppenhet och en god förankring inom universitet. En del i detta är att ta fram en kommunikationsplan för processen.

		Beredningsgruppen avgör i vilken utsträckning extern kompetens anlitas i urvalsprocessen.

		Beredningsgruppens administrativa stöd i arbetet är avdelningschef Cecilia Billgren. Gruppen ska löpande rapportera till styrelsen.

		Översiktlig tidplan

		Januari Arbete med att ta fram kravprofil

		18 februari Styrelsen fastställer kravprofil

		Mars Ledigkungörande och annonsering.

		April-maj Arbete med urval och intervjuer

		28 april Lägesrapport till styrelsen

		Juni Ev konsult genomför djupintervjuer mm

		Augusti Kandidater presenteras för universitetskollegiet

		10 september Beredningsgruppen lämnar förslag om rektor till styrelsen

		19 september Styrelsen fattar beslut om förslag till rektor

		Oktober Regeringen utser ny rektor.

		Förändringar i tidplanen kan göras av beredningsgruppen om behov föreligger.

		Styrelsen beslutar att utse följande personer att jämte ordförande ingå i beredningsgruppen:

		Ann-Katrin Bäcklund (lärarrepresentant), Mats Svegfors (representant för externa ledamöter)  och Tora Törnqvist (studentrepresentant).   Punkten förklaras omedelbart justerad.

		100  Information om donationskampanjen ”Lunds universitet – För en bättre värld”   PM 2013-11-25 från sektionen Ledningsstöd   Bilaga § 100    Föredragande: Ulrika Nilsson   Styrelsen ställer sig bakom donationskampanjen och lyfter samtidigt vikten av...

		101  Rapport från utredning kring MOOCs – Massive Open Online Courses   PM 2013-11-26   Bilaga § 101      Föredragande: Bo-Anders Jönsson   Bo-Anders Jönsson presenterar det arbete som pågår kring MOOCs inom Lunds universitet  och sätter även in detta...

		Styrelsen diskuterar bl a vikten av att det vid startande av MOOCs inom universitetet finns en  tydlighet vad gäller syfte, målgrupper och prioriterade områden.

		102  Rapport om 29 starka forskningsmiljöer vid Lunds universitet   PM och rapport 2013-12-03 från vicerektor Sven Strömqvist   Bilaga § 102     Dnr IR 2013/743    Föredragande: Sven Strömqvist   Styrelsen ställer sig bakom det fortsatta arbetet med a...

		103  Rapportering av kvalitetsarbete inom utbildning     Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.

		104  Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 2013   Missiv 2013-10-28 från sektionen Ekonomi    Bilaga § 104    Dnr EK 2013/67    Föredragande: Elisabeth Pupp   Information.

		105  Bedömning av intern styrning och kontroll 2013   PM 2013-11-15 från Planering   Bilaga § 105    Dnr LS 2013/665    Föredragande: Magnus Ekblad   Information.

		106  Beslut om revisionsplan 2014   Revisionsplan för Lunds universitet 2014   Bilaga § 106     Dnr IR 2013/17    Föredragande: Gunilla Norberg   Styrelsen beslutar om revisionsplan för 2014 enligt bilaga § 106.

		107  Eventuellt övrigt

		Ordförande tackar styrelsen för ett gott arbete under 2013 och önskar alla en god jul och ett gott  nytt år.

		Vid protokollet   Justeras

		Cecilia Billgren   Margot Wallström

		Justeras

		Per Eriksson   Helena Christianson






 
  
 
 
 
 
 
 


 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2  , 046-222 00 00  E-post rektor@rektor.lu.se   
 


Rektor  
 


 
 
 
 
 
Kommentar till MoU mellan Vetenskapsrådet och Lunds 
universitet avseende bidrag till driftskostnaderna för MAX IV 
 
Universitetet har åtagit sig att betala en del av investeringarna och den 
vetenskapliga utrustningen till MAX IV enligt en tidigare överenskommelse med 
Vetenskapsrådet, VINNOVA och Region Skåne. I universitetets resursfördelning 
för 2014 har utöver detta beslutats att anslå 38 MSEK för drift och elkostnader och 
i planeringsförutsättningar för kommande år har medel reserverats för ökade 
kostnader.  


Ett större ekonomiskt ansvar för driftskostnaderna har genom åren tagits av 
Vetenskapsrådet men finansieringen inför framtiden, 2014 – 2018, är dock ännu ej 
beslutad.  MAX IV har inlämnat en ansökan för denna period som bedömts positivt 
av Vetenskapsrådet. Därefter har förhandlingar bedrivits mellan Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet om hur finansieringsansvaret ska fördelas mellan dem. En 
avsiktsförklaring undertecknades torsdagen den 28 november av respektive 
myndighetschef enligt bifogad bilaga. 


Den innebär att Lunds universitet ökar sin finansiering med ytterligare 10 MSEK 
under 2014 och 2015 samt med 15 MSEK för 2016, 2017 och 2018. Det betyder 
för Lunds universitet följande finansieringsansvar för driftskostnaderna: 


2014 2015 2016 2017 2018 


47 MSEK 47 MSEK 52 MSEK 52 MSEK 52 MSEK 


 


Detta åtagande ryms väl inom befintlig budget och planeringsförutsättningar för 
MAX IV för kommande år varför universitetsstyrelsen inte behöver fatta något 
beslut om ökade ekonomiska ramar pga. förhandlingsresultatet. 


Det kan konstateras att det bidrag som Vetenskapsrådet genom avsiktsförklaringen 
avser tilldela MAX IV för drift ligger i nivå med MAX IV:s ansökan över tiden 
2014-2018. Därmed har den finansiella risken vad gäller driften av MAX IV 
minskat väsentligt. 


 


Per Eriksson 


2013-11-04 


 


1 


Dnr LS 2013/766 


PM 



kc-cbi

Maskinskriven text

Bilaga § 95 b



kc-cbi

Maskinskriven text







kc-cbi

Maskinskriven text

Bilaga



kc-cbi

Maskinskriven text



kc-cbi

Maskinskriven text





		Kommentar till MoU mellan Vetenskapsrådet och Lunds universitet avseende bidrag till driftskostnaderna för MAX IV










 
 
 
 
 
 
 
 


 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5b Telefon 046-222 92 59, 046-222 00 00 
E-post Magnus.Ekblad@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se  


 


Rektor   


 


 


 


Bedömning av intern styrning och kontroll 2013 


Bakgrund 
Med intern styrning och kontroll avses - enligt 2 § i förordningen om intern 
styrning och kontroll, SFS 2007:603, benämns fortsättningsvis förordningen - den 
process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som 
framgår av myndighetsförordningen, SFS 2007:515.  
 
I Ekonomistyrningsverkets allmänna råd görs förtydligandet att ”rimlig säkerhet 
innebär att ändamålsenligt utformade och väl införda processer för intern styrning 
och kontroll inte kan garantera fullständig säkerhet”. 
 
Universitetsstyrelsen ansvarar för att säkerställa ändamålsenligt utformade och väl 
införda processer för intern styrning och kontroll. Rektor är ansvarig för att 
implementera universitetsstyrelsens krav på processen för intern styrning och 
kontroll.  
 
I enlighet med förordningen ska universitetet göra en riskanalys. Den ska syfta till 
att identifiera och åtgärda omständigheter som utgör risker för att de krav som 
framgår av 3 § myndighetsförordningen inte med rimlig säkerhet kan uppfyllas. 
Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp 
och bedömas.  
 
Universitetsstyrelsen ska i årsredovisningen lämna sin bedömning om huruvida den 
interna styrningen och kontrollen är betryggande. Vid denna bedömning ska, enligt 
förordningen, organisationens egen verksamhet, samt iakttagelser av 
Riksrevisionen så väl som Internrevisionen beaktas. 
 
Detta dokument syftar till att ge en överblick av den interna styrningen och 
kontrollen vid universitet och utgör underlag för rektors förslag till beslut som 
kommer att föreläggas universitetsstyrelsen på februarimötet 2014.  


 


Riskvärderingar och riskintyg hösten 2013 
Enligt Lunds universitets modell för riskhantering ska samtliga fakulteter, 
universitets särskilda verksamheter (USV), Lunds universitets bibliotek (LUB), 
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-
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 2 
laboratoriet och samtliga sektioner, årligen genomföra riskvärderingar och utifrån 
dessa besluta om åtgärder för att hantera riskerna. Samtliga fakulteter har lämnat 
riskintyg där de för 2014 prioriterade riskerna har angetts. Styrelserna för USV och 
LUKOM har ansvarat för riskvärderingarna inom sina respektive områden, och 
båda styrelserna har lämnat in riskintyg. MAX IV-laboratoriet har från projektets 
början arbetat med riskanalyser. Detta arbete ingår som en del i universitetets 
arbete med intern styrning och kontroll. LUB har gjort riskvärdering för 2014 och 
lämnat in riskintyg. 
 
Universitetsförvaltningen har arbetat med riskvärderingar för linjeorganisationen, 
samt för vissa av de processer och administrativa system där förvaltningen är 
ägare, samt lämnat in riskintyg för dessa verksamheter. Ett övergripande riskintyg 
har också lämnats in avseende hela den gemensamma förvaltningen.  
 
När det gäller de riskvärderingar som ligger till grund för de inlämnade riskintygen 
bör det noteras att dessa underlag skiljer sig från varandra i fråga om innehåll, djup 
och bredd. Det finns i huvudsak tre skäl till det. För det första avspeglar det att 
universitetet är en decentraliserad organisation. För det andra är alla de 
riskvärderade verksamheterna olika till omfattning och flera är olika även vad 
gäller uppdrag. För det tredje avspeglar olikheterna att riskhanteringen fortfarande 
är en process under utveckling där flera olika angreppssätt prövas. En konsekvens 
av detta är att det kan uppstå svårigheter med att aggregera resultatet till 
övergripande universitetsnivå. 
 
Processen intern styrning och kontroll ses regelbundet över för att säkerställa 
kvaliteten, effektiviteten och ändamålsenligheten.  


Åtgärder 
I den universitetsövergripande riskvärderingen för år 2014, dnr LS 2013/306, 
beslutad i juni av universitetsstyrelsen, fastställdes ett antal åtgärder för att minska 
de universitetsövergripande risker som identifierats.  
 
I resursfördelningsbeslutet för verksamhetsåret 2014, dnr LS 2013/142, beslutade 
universitetsstyrelsen att avsätta 600 tkr för att förstärka åtgärder för att minska de 
prioriterade riskerna, både på övergripande och på underliggande nivåer. 
 
Beslut om åtgärder har också fattats på fakultetsnivå och inom förvaltningen för att 
hantera riskerna i respektive riskanalyser. Information om dessa åtgärder finns 
angivna i de till rektor inskickade riskintygen.  


Uppföljning  
Uppföljning i förordningen handlar både om uppföljning av processen, och 
uppföljningar av de faktiska åtgärderna.  
 
Universitetet arbetar med att följa upp processen intern styrning och kontroll 
genom riskintyg. Dekanerna lämnar årligen in intyg om att de genomfört riskanalys 
samt meddelar vilka risker fakulteterna prioriterar, att de följt upp åtgärder och 
beslutat om nya. De bedömer också hur väl den den interna styrningen och 
kontrollen vid fakulteten fungerar. Förvaltningschefen lämnar också in intyg med 
samma innehåll. 
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I de nya riskintyg som inkommit till rektor för år 2013 bedömer, samtliga dekaner 
att den interna styrningen och kontrollen fungerar väl vid respektive fakultet. 
Sektionscheferna bedömer också att den interna styrningen och kontrollen fungerar 
väl avseende de risker där de själva kan kontrollera åtgärder under 2013.  


Uppföljning av universitetsövergripande risker 
I den universitetsövergripande riskvärderingen för år 2013 beslutad av 
universitetstyrelsen september 2012, dnr LS 2012/204, prioriterades följande 
riskområden för åtgärder och uppföljning. 


• Hållbara finanser 
• Ledningsprocesserna 
• Forskningsfinansiering 
• Utbildningsfinansiering 


 
Nedan följer uppföljningen av vad som har skett inom de prioriterade 
riskområdena. Uppföljningarna förhålls till hur riskerna bedömts i den riskmatris 
som universitet har tagit fram med en bedömningsskala från låg risk till mycket 
hög risk. Riskaptiten anger hur stor risk som kan accepteras inom varje område. 


Hållbara finanser 
Riskområdet hållbara finanser handlar om att ha balans mellan intäkter och 
kostnader. För att uppnå detta har flera åtgärder vidtagits för att förbättra 
ekonomisk styrning och uppföljning.  
 
När det gäller universitetets budgetarbete har budgetdialoger genomförts. I 
budgetdialogerna träffas först tjänstemän och bereder dialoger mellan 
fakultetsledning eller motsvarande, och universitetsledningen.  
 
Att alla enheter rapporterar in budgeten i ett universitetsgemensamt system som 
generar en totalbudget för hela universitet har stärkt budgetprocessen.  
 
Ett viktigt stöd i arbetet är också kvartalsbokslut och prognoser. Särskilt 
flerårsprognosen, som beslutades av universitetsstyrelsen våren 2013 och påbörjas 
under året, förväntas öka beredskapen i planeringen.  
 
Redovisningsmodellen har utvärderats och åtgärder har vidtagits för att höja 
kvaliteten i modellen. Kvalitetssäkring sker fortlöpande av sektionen Ekonomi.  
 
En utredning av hur myndighetskapitalet bör hanteras har presenterats för 
universitetsstyrelsen på oktobermötet 2013. Detta resulterade i ett beslut där måltal 
på 15 % för storleken på myndighetskapitalet sattes upp, dnr LS 2013/56. Måltalet 
ska ha uppnåtts vid utgången av 2018. I samband med detta beslutade 
universitetsstyrelsen att det bör införas en modell för analys och kontroll av 
oförbrukade bidrag som kan användas av samtliga nivåer inom universitet. 
 
Ett arbete med ett tydliggörande av processer och strukturer runt MAX IV-
laboratoriet har bedrivits och resulterat i att beredskapen för att hantera risker 
markant förbättrats. 
 
Åtgärderna bedöms sammantaget ha positiv effekt på den interna styrningen och 
kontrollen inom riskområdet hållbara finanser. Riskområdet har inför år 2014 
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värderats lägre än inför år 2013. Inför nästa år är värderingen av området hög risk, 
vilket ligger över riskaptiten.  


Ledningsprocesserna 
Inför 2013 identifierades risker kring avstånd till beslutfattare både i Stockholm 
och i Bryssel, vilket kan leda till svårigheter att få gehör i olika frågor.  
 
Vidare lyftes brist på ”vi-känsla” fram som en risk för missade möjligheter att 
utnyttja verksamhetens fulla potential och styrka.  
 
Anställda i ledande ställning sitter ofta på ”flera/dubbla stolar”, både internt och 
externt, vilket kan ha förtroendeskadande konsekvenser. Det kan röra sig om olika 
uppdrag inom universitetet och inom högskolesektorn, samt inom näringsliv och 
organisationer. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att denna risk måste 
balanseras mot de fördelar som samtidigt finns med detta.  
 
Om och när gällande beslutsordning förbigås, finns risk att parallella och otydliga 
beslutsvägar etableras.  
 
Flera åtgärder har införts inom riskområdet. Närvaron i Stockholm har ökat. Här 
kan nämnas att rektor har uppvaktat riksdagens utbildningsutskott under hösten 
2013. 
 
Den strategiska planen omsätts kontinuerligt till verksamhet på fakultetsnivå, vilket 
skapar tydlighet åt vilka mål universitet strävar. Detta borde bland annat öka vi-
känslan.  
 
Ett antal mötesformer har etablerats och fått kontinuitet. Detta ökar möjligheterna 
till samstämmighet och förankring. Särskilt kan här rektors ledningsråd, 
prefektmöten, utbildningsnämnden, forskningsnämnden och 
universitetsförvaltningens ledningsgrupp lyftas fram. Nämnderna arbetar sedan 
starten 1 januari 2013 med att på ett bättre sätt kunna hantera de 
universitetsövergripande frågorna gällande utbildning och forskning.  
 
Arbetet med att etablera dekan- och prefektkontrakt pågår. Syftet är att öka 
tydligheten i förväntningarna på dessa chefer.  
 
Chefers ansvar för kommunikation behöver förtydligas. Stödstrukturer finns, men 
ett mer systematiserat och planerat arbete med ledningskommunikationen behövs.  
 
Åtgärderna har sammantaget stärkt ledningsprocessen. Risken värderas lägre inför 
år 2014 i jämförelse med inför år 2013. Påverkan uppskattas ligga på samma nivå. 
Värdering inför nästa år är hög risk, vilket ligger över riskaptiten för området.  
 
Forskningsfinansiering  
När det gäller statliga anslag finns det en risk att dessa är för låga i förhållande till 
universitets ökade ansvar för finansiering av forskningsinfrastruktur i Sverige. 
Dessutom kan minskade statliga anslag leda till att de blir för låga i förhållande till 
externa medel så att universitetet inte kan samfinansiera och växa. Lägre statliga 
anslag riskerar också leda till minskad grundforskning/”fri forskning”.  
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När det gäller externa medel finns det en risk att dessa minskar och att universitet 
dessutom tvingas tacka nej till dessa då anslag för samfinansiering är ansträngt.  
 
Faktorer som universitet direkt kan påverka när det gäller risken för en minskning 
av de externa medlen är ett systematiskt arbete kring de oförbrukade bidragen, öka 
konkurrenskraften i universitets forskning och förmåga till samarbete samt se till 
att kontrakt är korrekta och så fördelaktiga för universitet som möjligt.  
 
Åtgärder har införts för att öka kvaliteten i både systemstödet (KUBEN, 
forskningsguiden, Research Professional och InCites) och vad gäller stödet att 
skriva avtal. Övriga system som ger stöd är eKontrakt och LUPP (Lunds 
universitets projekt portal). 
 
Åtgärderna har minskat riskerna. Men behovet av omfattande samfinansiering 
inom forskningen kvarstår. Osäkerheten kring en eventuellt fortsatt finansiering av 
en lång rad forskningsmiljöer, till exempel Linnémiljöer och strategiska 
forskningsområden (SFO), innebär en ökad risk.  
 
Risken värderas lägre inför år 2014 i jämförelse med inför år 2013. Påverkan 
uppskattas ligga på samma nivå. Värderingen är hög risk, vilket motsvarar 
riskaptiten för området.  
 
Utbildningsfinansiering 
Risker finns i relation till utbildningsanslaget, antingen att universitet 
överproducerar eller underproducerar. Om universitet inte får ett högre takbelopp, 
det vill säga nya utbildningsplatser, kommer det att krävas omfördelningar när nya 
utbildningsprogram och kurser ska beredas utrymme i utbudet. Den finansiering av 
utbildningsplatser som idag sker med myndighetskapital, upphör till huvuddel 
2015.  
 
Till detta kommer beräkningar som visar att studentunderlaget kommer att minska 
från dagens toppnivåer och kommer att nå en bottennivå cirka år 2020.  
 
På kort sikt prioriterades år 2013 risken att takbeloppet inte höjs i den omfattning 
som universitet önskar, och att universitet fortsätter att överproducera även då 
maxnivån för sparade prestationer har nåtts. De kapitalfinansierade utbildningarna 
måste dessutom fasas in i ordinarie uppdrag, vilket kräver neddragningar i 
ordinarie utbud.  
 
I budgetpropositionen som lades fram av regeringen hösten 2013, avser regeringen 
inte att höja takbeloppet för Lunds universitet år 2014 till 2017 i den omfattning 
som universitet önskar. Den risk som förutsågs och prioriterades förra året har 
inträffat.   
 
Universitet har äskat ett ökat antal platser i budgetunderlaget till regeringen, dnr 
2013/725, beslutad av universitetsstyrelsen i februari. Vid olika tillfällen har 
företrädare för universitetet lyft fram behovet av fler platser. Särskilt bör nämnas 
att rektor uppvaktat riksdagens utbildningsutskott hösten 2013.  
 
Åtgärder har genomförts för att öka kvaliteten i den strategiska planeringen och 
styrningen i form av årliga kvalitetsdialoger mellan universitetsledningen och 
fakulteterna och motsvarande. 
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En marknadsplan för det strategiska arbetet med studieavgifter för studenter 
utanför EES-området är initierat, men har inte kommit så långt att några effekter av 
arbetet kan mätas. Den stipendiefond som inrättats inom universitetet för 
avgiftsskyldiga studenter har sedan den inrättades 2011, lyckats få in cirka 12 
miljoner kr. Fonden delar regelbundet ut medel. 
 
Riskvärderingen av området inför nästa år genomfördes under våren 2013, och 
resulterade i en bedömning att både risk och påverkan ansågs vara lägre än 
motsvarande bedömning inför år 2013. Trots detta bedömdes området i den senaste 
riskvärderingen till hög risk, vilket ligger över riskaptiten för området som är viss 
risk. Riskvärdering kommer att påverkas av att Lunds universitet inte tilldelas fler 
platser. 


Synpunkter från Riksrevisionen och internrevisionen 
Universitetet ska i sin bedömning av den interna styrningen och kontrollen ta 
hänsyn till synpunkter som lämnats av Riksrevisionen och Internrevisionen. 
 
Riksrevisionen har granskat universitets årsredovisning för 2012. Granskningen har 
resulterat i iakttagelser, kommentarer och rekommendationer. I minnesnoteringar 
från Riksrevisionen rapporterades även iakttagelser från den löpande granskningen 
2012. Universitetet anser att de åtgärder för hantering av brister som 
Riksrevisionen identifierat i sina minnesnoteringar, är tillräckliga för att bedöma 
den interna styrningen och kontrollen som betryggande.  
 
Internrevisionens granskningar har visat både på brister och utvecklingsmöjligheter 
i den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen har lämnat flera 
rekommendationer och universitetet har redovisat vilka åtgärder som ska vidtas 
med anledning av dessa, samt hur rekommendationerna ska hanteras. Särskilt kan 
nämnas internrevisionens granskning av universitetets process för resursfördelning, 
dnr IR 2013/5. Rekommendationerna i den pekade på att tydligheten vad gäller 
syfte och mål kan bli större, och att uppföljning och analys bör få en starkare 
koppling till den strategiska planen. Sammantaget bedömer universitetet att de 
åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av internrevisionens 
granskningar, är tillräckliga för att bedöma den interna styrningen och kontrollen 
som betryggande. 


Dokumentation 
En samlad dokumentation över den interna styrningen och kontrollen finns vid 
Planeringsavdelningen. Dokumentationen ligger till grund för detta förslag till 
beslut. 


Uppföljning och riskvärdering 2014 och 2015 
I universitetets modell för riskhantering, dnr 2013/191, sker en uppföljning i 
december av innevarande års riskvärdering. Uppföljningen föreläggs 
universitetsstyrelsen i en PM på decembermötet och baseras på fakulteternas och 
sektionernas riskvärdering, omvärldsanalys i referensgrupperna samt aktuella 
omständigheter.  
 
Beslut om riskvärdering för kommande år fattas normalt av universitetsstyrelsen i 
juni. Detta innebär att uppföljningen av det innevarande årets risker inte finns 
tillhands när riskvärdering för det kommande året genomförs i juni. 
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Riskvärderingen för 2014, som beslutades i juni 2013, har alltså gjorts på bas av 
uppföljningen som gjordes hösten 2012. Riskvärdering för 2014 fastställdes av 
universitetsstyrelsen vid mötet den 15 juni 2013, dnr LS 2013/306.  I samband med 
den fastställde också universitetsstyrelsen att följande riskområden ska prioriteras 
för ytterligare åtgärder 2014:  


• Arbetsmiljö 
• Hållbara finanser 
• Innovation och samverkan 
• Personal- och kompetensförsörjning 
• Utbildningsfinansiering 


Dessa fem prioriterade riskområden för 2014 följs upp om ett år. Riskvärdering för 
2015 beslutas i juni nästa år. 
 


Sammanfattning och förslag till beslut 
Universitetet kommer fortsätta att utveckla arbetet med processen för intern 
styrning och kontroll. De brister som Riksrevisionen och Internrevisionen 
identifierat anser vi att universitetet har hanterat eller kommer att hantera på sätt 
som gör att den interna styrningen och kontrollen fortfarande är betryggande. 
 
Rektor vill mot bakgrund av redovisningen i detta dokument föreslå 
universitetsstyrelsen: 


- att i årsredovisningen lämna följande bedömning enligt föreskrifter från 
Ekonomistyrningsverket:  
”Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds 
universitet är betryggande” 


 
Beslut i detta ärende fattas i samband med beslut om årsredovisningen vid 
universitetsstyrelsen möte den 18 februari 2014. 
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Konkreta aktioner för SANORD


1. Utarbeta en studentgrupp


2. Utarbetande av Paper som ser till unviersitetens nätverk för
global utveckling


3. Varje universitet ska utveckla sin egen tur ur en global 
utvecklingsposition.


4. Möjligheter för MOOCs


5. Gemensamma finansieringsansökningar – Horizon 2020
Increase number of income sources
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Vetenskapsrådets
”Stora utlysningen”
UTFALL BESLUTSÅREN 2009 - 2013
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VR:s stora utlysning 2009-2013 - Humaniora och Samhällsvetenskap
Andel av beviljade medel inom utlysningen (%)
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VR:s stora utlysning 2009-2013 – Naturvetenskap och teknikvetenskap
Andel av beviljade medel inom utlysningen (%)
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VR:s stora utlysning 2009-2013 – Medicin och hälsa
Andel av beviljade medel inom utlysningen (%)
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VR:s stora utlysning 2010-2013 – Alla områden utom 
forskningsinfrastruktur
Andel av beviljade medel inom utlysningen (%)
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Exempel på utfall i några icke-statliga finansiärers utlysningar 2013.


Finansiär - Utlysning Totalt beviljat belopp 
(mkr)


Varav beviljat Lunds 
universitet (mkr)


Lunds universitets 
andel av beviljade
medel


KAW - Projekt 770 143 18,6 %


KAW - Nationellt 
viktig infrastruktur


174 46 26,4 %


SSF - Framtidens 
forskningsledare


200 40 20,0 %


RJ - Ordinarie 
utlysning


284,4 35,7 12,5 %


- varav
forskningsinitiering


16 1,8 11,2 %


- varav infrastruktur
för forskning


30,1 12,2 40,7 %


- varav projekt 129,5 21,6 16,7 %


- varav program 108,9 - -


Lunds universitet /Rektor/2013-12-13


Utbildningsplatser  
• Budgetproppen gav inget utvidgat utbildningsuppdrag men 


en majoritet i utbildningsutskottet önskar fler 
utbildningsplatser. Riksdagsbeslutet förväntas dock följa 
regeringens förslag, dvs inget utökat utbildningsuppdrag.


• Debatten om den högre utbildningen fortsätter och är på väg 
att bli en valfråga. Vårpropositionen och valprogrammen ser 
vi fram emot.


• Rekordmånga sökande till vårterminen 2014 vid Lunds 
universitet. Ökningen är på hela 17 % ! (Nationellt 5 %)


• På två år 15 % färre nybörjarplatser nationellt och samtidigt 
vid Lunds universitet ca 20 % fler sökanden
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Resor och möten 
• Delegationsresan till Brasilien i November tillsammans med 


Uppsala, KTH och Linköpings universitet fungerade väl, 
återkommer 2014


• Delegation i södra Afrika i 23 november – 5 december
• Syrienkonferens i Lund den 5 – 7 december med gott 


genomslag i media
• Delegation till Stanford i slutet på våren och även besök där 


av vårt akademiska kapell, som brukar göra en längre resa 
vartannat år, senast 2012 till Kina.


• Rektor m.fl. till Indonesien och Singapore samt även till Nya 
Zeeland 


• AEARU/LERU-mötet på Taiwan gick utmärkt. LÚ har en 
stark ställning. AEARU står för “The Association of East 
Asian Research Universities” och är en 
universitetsorganisation liknande LERU
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Nyheter 1


• Fontänhuset i Lund visar fina resultat för studentprojektet. De 
har 44 studenter inskrivna och studieresultaten har för dem 
blivit mycket goda. Vårt stöd ligger på ca 100 kkr per år, 
arvsfonden satsar ca 1 MSEK per år. Gott samarbete med 
Studenthälsan vid LU.


• LU bland ”Sveriges bästa arbetsgivare” enligt Veckans 
affärer/Universum, plats 31, enda lärosäte på listan, säger sig 
mäta medarbetarnas uppfattning om sin arbetsgivare


• Lärosäten Syd, BTH:s styrelse har givit sin rektor i uppdrag 
att utreda fördjupat samarbete med andra lärosäten


• LURS – nytt samarbetsorgan under bildande mellan Lunds 
universitet och Region Skåne inom vård och hälsa
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Nyheter 2  


• Stiftelsefrågans fortsättning, SUHF och diverse artiklar


• Breddad rekrytering


• Ökade kvalitetsmedel


• Adventkalendern på vår hemsida rekommenderas


• Öppet hus på Medicon Village 19 nov där den 
cancerforskning som nu är på plats där presenterades


• Rektorsmottagning 25 nov för att uppmärksamma särskilt 
förtjänstfulla insatser inom LU


• Staffan Persson har tyvärr tackat nej till VR:s drygt 100 
MSEK och tjänst vid LU som internationell toppforskare och 
i stället valt att flytta till Australien
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Rapport om 29 starka forskningsmiljöer vid Lunds universitet 
(bifogas) 
 
Bakgrund 
Universitetsledningen, representerad av vicerektor Sven Strömqvist samt 
Forskningsservice (Birgitta Larsson och Tina Trollås), träffade under hösten 2012  
koordinatorer och biträdande koordinatorer samt andra nyckelpersoner för 2006 
och 2008 års Linnémiljöer, Strategiska forskningsområden (SFOer), Vinn 
excellence centra och FAS centra – sammanlagt 29 miljöer vid Lunds universitet 
(LU). Syftet med dessa samtal var flerfaldigt. Ett syfte var att stödja de miljöer som 
har en utvärdering framför sig (närmast 2008 års Linnémiljöer samt SFOerna). 
Miljöerna har också analyserat sitt nuvarande läge med hjälp av en SWOT-ansats 
(Strenghts, Weaknesses, Threats and Opportunities) och reflekterat över 
utvecklingsmöjligheterna på längre sikt - bortom de nuvarande finansiering-
sperioderna.  
 
Rapporten erbjuder ett underlag för ett strategiskt planeringsarbete på institutions-, 
fakultets- och universitetsledningsnivå vad avser dessa och besläktade miljöer. 
Vilken roll spelar de för fakultetens och för universitetets framtid? På vilket sätt 
bidrar de till universitetets konkurrensfördelar? Under vilka omständigheter bör de 
avvecklas eller utvecklas? Och vilka former för utveckling bör vi tillsammans 
reflektera över? 
 
Rapporten går igenom olika typer av kriterier för utveckling /avveckling: kvalitet, 
måluppfyllelse (givet syfte), kreativitet och vitalitet, olika mervärden, hållbarhet, 
varumärke samt story/paketering. Bland mervärdena märks särskilt miljöernas 
förmåga att skapa forskarskolor i forskningens frontlinje och att befrämja unga 
forskares utveckling. Samtliga forskarskolor och doktorandmiljöer fick mycket 
höga betyg i VR:s utvärdering av 2006 års Linnémiljöer.  
 
Fortsatt arbete 
Rapporten är ett viktigt dokument när VR:s utvärdering av 2008 års Linnémiljöer 
genomförs 2013-2014 och när utvärderingen av de Strategiska forskningsområdena 
genomförs 2015. Rapporten är ett sätt för Lunds universitet att visa att vi tänker på 
miljöerna som nyckelmiljöer för vår framtid och att vi har en strategi för dem. Det 
är emellertid nu hög tid att Lunds universitet formulerar en strategi som kan 
kommuniceras till miljöerna.  
 
Vi behöver också sätta in utvecklingen av våra starka forskningsmiljöer i en större 
omvärldsanalys. Vart ska de starkaste miljöerna, de som är på väg att ta steget till 
den absoluta världstoppen, ta vägen? Ska de bli centra vid LU? Eller 
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forskningsinstitut? Eller European Research Infrastructure Consortia (ERIC)? Hur 
gör andra forskningsintensiva universitet, till exempel University College of 
London (UCL), vilket liksom Lund är ett medlemsuniversitet i League of European 
Research Universities. 
 
Kriterierna för utveckling /avveckling behöver vässas och kompletteras. Några 
exempel att diskutera är förmåga att rekrytera toppforskare, att dra in prestigefyllda  
forskningsanslag (ERC, VR, KAW …) samt forskning som positionerar LU i 
förhållande till MAX IV och ESS. 
 
I detta arbete kan Forskningsnämnden och Utbildningsnämnden delta och de båda 
nämnderna bör därvid samverka i flera frågor. Emellertid kan det också vara 
påkallat att vi tar hjälp av en internationell panel eller advisory committee i 
processen. 
 
 
Processer 
 arbetsgrupp under Forskningsnämnden 
 samverkan med Utbildningsnämnden 
 
 nationell konferens i Lund 24-25 april 2014, öppen för LERU 
 keynote speaker: David Price, vicerektor forskning, UCL 
 
Tidplan 
 29-rapporten utgör bakgrund 
 kompletterande material före april 2014 
 
 Strategi kommunicerbar efter sommaren 2014 
 
 Processer igång före 2015 
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Brief Abstract in English


The present report gives a bird’s eye perspective on 29 strong 


research environments at Lund University (LU) – 14 Linnaeus 


centres, 12 strategic research areas (9 with LU as leading part-


ner and 3 as associate partner), 2 FAS centres and 1 VINNEX 


centre – in terms of SWOT analyses and a summary of their 


plans and visions for the future. The report also proposes 


criteria for evaluation of the research environments and forms 


for their development. The criteria include dimensions such 


as quality, creativity/vitality, added value (notably, their ability 


to create opportunities for education and young researchers), 


sustainability, branding and story (what was the situation be-


fore the instigation of the research environment, what has 


the environment contributed, what is the potential for the 


future). Forms of development discussed include networks, 


centres, institutes and schools.


The 29 research environments address complex problems and 


grand challenges which often require the interconnection of 


competencies and infrastructures that are distributed across 


different departments and faculties. The strong research 


environments thereby help boost the potential that a truly 


comprehensive university like Lund University can offer. The 


way we think about these environments, their preconditions 


and their consequences is therefore a strategic question 


for the university. The interdisciplinary or cross-boundary 


conditions of the research environments sometimes present 


challenges and the report includes good examples and best 


practice derived from the research groups’ experiences with 


problems and solutions.


There are several other research environments of a similar 


kind at Lund University and it is proposed that this report be 


used as an aid in evaluations and strategic planning for other 


environments as well. This is, perhaps, particularly relevant for 


research environments with a strong multidisciplinary profile. 
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1. Inledning


Universitetsledningen, representerad av vice-rektor Sven 


Strömqvist samt Forskningsservice (Birgitta Larsson och Tina 


Trollås), har under hösten 2012 träffat koordinatorer och bi-


trädande koordinatorer samt andra nyckelpersoner för 2006 


och 2008 års Linnémiljöer, Strategiska forskningsområden 


(SFOer), Vinn excellence center och FAS centra – samman-


lagt 29 miljöer vid Lunds universitet (LU). Syftet med dessa 


samtal har varit flerfaldigt. Ett syfte har varit att stödja de 


miljöer som har en utvärdering framför sig (närmast 2008 års 


Linnémiljöer samt SFOerna). Miljöerna har också analyserat 


sitt nuvarande läge med hjälp av en SWOT-ansats (Strenghts, 


Weaknesses, Threats and Opportunities) och reflekterat över 


utvecklingsmöjligheterna på längre sikt - bortom de nuva-


rande finansieringsperioderna. 


Denna rapport sammanfattar dessa samtal och lyfter fram 


konkreta förslag på hur miljöerna och Lunds universitet kan 


förbereda sig och stärka sin ställning inför kommande utvär-


deringar och eventuella utlysningar. Hur kan man resonera in-


för framväxande starka forskningsmiljöer? Samtidigt erbjuder 


rapporten ett underlag för ett strategiskt planeringsarbete 


på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå vad 


avser dessa och besläktade miljöer. Vilken roll spelar de för 


fakultetens och för universitetets framtid? På vilket sätt bidrar 


de till universitetets konkurrensfördelar? Under vilka omstän-


digheter bör de avvecklas eller utvecklas? Och vilka former för 


utveckling bör vi tillsammans reflektera över?


Lunds universitet är ett fullskaligt universitet och det är nära 


mellan olika institutioner, ämnen och labbmiljöer. Den individ, 


grupp eller institution som vill adressera en forskningsfråga 


som kräver samverkan med andras expertis, kompetenser och 


verktyg har vid Lunds universitet ofta goda möjligheter att 


hitta dessa och starta ett samarbete.  Flera forskningsinfra-


strukturer erbjuder dessutom verktyg och kompetenser som 


befrämjar möten mellan forskare från olika discipliner och 


stimulerar till nya forskningsaktiviteter. Lunds lasercentrum, 


Lund Bioimaging Center, Humanistlaboratoriet och Interarts 


Center är bara några exempel. Är det denna närhet och dessa 


samarbetsmöjligheter som utgör Lunds universitets konkur-


rensfördel, dess competitive advantage? Det ligger nära till 


hands att tolka framgångarna med Linnémiljöer och strate-


giska forskningsområden som ett stöd för det antagandet. 


Dessa framgångar är en indikator på vår potential och miljö-


erna utgör en strategisk fråga för Lunds universitet.


Det finns helt klart en medvetenhet om detta i universitetets 


strategiska tänkande. Gränsöverskridande samverkan är en 


av de fyra huvudstrategierna i Lunds universitets strategiska 


plan. Strategin har ett starkt stöd i det internationella ve-


tenskapssamfundets analyser.  I maj 2011 genomförde en 


grupp kritiska vänner bestående av professor Anne Cutler 


(vicedirektör, Max Planck-institutet för psykolingvistik), pro-


fessor Craig Heller (biologi, Stanford), och professor David 


Price (vicerektor för forskning, University College London) 


platsbesök, intervjuer och en workshop med ledningarna för 


de strategiska forskningsområdena vid Lunds universitet. I sin 


rapport skriver de inledningsvis: 


We bring to this review process the firm 
conviction that cross-disciplinary and 
interdisciplinary research and education 
must be a major feature of any university 
that aspires to be world class.  Many of the 
greatest challenges and opportunities that 
we face cannot be addressed simply within 
the confines of the classical disciplines.  
Progress depends on combining the ex-
pertise of individuals coming from diverse 
disciplines, and thus the modern university 
has to facilitate these cross disciplinary con-
nections and collaborations if it is to remain 
at the cutting edge of human knowledge 
and innovation.


Det är mot denna bakgrund vi erbjuder vår rapport som ett 


underlag för reflexion och strategisk planering. Vi måste unna 


oss – på institutions-, fakultets-, och universitetsledningsnivå 


– att fundera över vilken roll dessa miljöer spelar för univer-


sitetets framtid och vilka former – gamla eller nya – utveck-


lingen av forskning och forskningsrelaterad undervisning kan 


ta sig. Hur kan vi tillvarata vår konkurrensfördel och utveckla 


vår potential ännu bättre?
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2. Metod


Koordinatorer och representanter för de olika miljöerna in-


bjöds till att delta i ett samtal med vice-rektor Sven Strömqvist 


samt representanter för Forskningsservice (Birgitta Larsson 


och Tina Trollås).  Miljöerna fick själva avgöra vilka som, för-


utom koordinatorn, skulle delta i mötena.


I inbjudan specificerades syftet med mötena – att diskutera:


•	 Läge och framtid för respektive miljö i SWOT-termer 


(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 


•	 Strategier för områdets utveckling, 


•	 De miljöer som snart ska utvärderas (Linné 2008 och 


SFOer) fick också i uppgift att redovisa och diskutera 


sina förberedelser inför utvärderingen. 


Vid mötet diskuterades det hur miljön planerar att fortsätta 


sitt arbete, och det var då särskilt intressant att veta vilka 


konkreta planer som finns för hur yngre forskare kan komma 


in i ledningen för miljön samt hur man tar hänsyn till genus-


aspekter.


Miljöerna hade förberett sig på dessa diskussioner på lite 


olika sätt, men de flesta följde SWOT-modellen. I vissa fall är 


avgränsningarna mellan de olika delarna i SWOTen lite otydlig 


eller felaktig, men vi har ändå valt att redovisa den SWOT som 


miljöerna identifierat enligt det som de presenterade.


Under mötena fördes det anteckningar som tjänat som under-


lag för nedanstående sammanställningar av information från 


miljöerna. Miljöerna har också fått möjlighet att kommentera 


och ge feedback på sammanställningarna samt på texterna 


med sammanfattningar av goda exempel och behov av stöd 


från LU centralt.
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3. Lärdomar och förslag


3.1 GODA EXEMPEL ATT SPRIDA
Alla miljöer ombads att dela med sig av goda exempel inom 


deras verksamhet som andra miljöer vid Lunds universitet 


skulle kunna inspireras av och använda i sitt eget arbete. 


Nedan finns en sammanställning av det som miljöerna lyfte 


fram. De miljöer som nämns i texten är de som specifikt lyft 


fram exemplen, men i många fall finns det fler miljöer som 


delar deras erfarenhet.


Kommunikation
Flera starka forskningsmiljöer lyfter fram exempel på hur kom-


munikation riktad både till personer inom miljön och externa 


parter har varit viktiga. 


CAnMOVE har gjort en omfattande satsning på kommuni-


kationskanaler i ett tidigt stadium av programmets arbete 


vilket har gynnat tvärvetenskapliga och andra samarbeten, 


rekrytering av studenter och postdocs. 


CASE, MultiPark, MERGE och BECC har anställt kommunika-


törer på deltid, vilket visat sig mycket effektivt för måluppfyl-


lelsen vad gäller kontakter med det omgivande samhället. 


MultiPark har fått stort genomslag även i internationella 


media. 


BECC och MERGE har bildat en gemensam referensgrupp av 


avnämare. Gruppen ger snabbspår till deras verksamheter 


samt möjligheter att utveckla tillhandahållandet av forsk-


ningsresultat samt att ta reda på vilka upplevda kunskaps-


behov avnämarna har.


MECWs aktiva kommunikationsverksamhet inom sociala 


media är ett gott exempel i kombination med deras öppna 


seminarieserier. Det har bidragit till en ökad synlighet som 


genererar ett allmänt intresse för verksamheten liksom ett 


intresse bland möjliga studenter. Det har även gett uppmärk-


samhet i forskarsamhället internationellt. 


nmC@LU betonar vikten av ett nyhetsbrev som riktar sig till 


hela miljön och som kommer ut regelbundet. 


Seminarier, workshops och internat
Olika typen av möten och seminarier är av stor betydelse för 


miljöerna, både för att sprida information och bygga samar-


beten inom miljön och för att kunna arbeta med intressenter 


utanför miljön. 


nmC@LU har en föredragsserie ”Nanoscience for Dummies” 


som ger grundläggande introduktioner till olika vetenskaps-


områden relaterade till nanovetenskap, på en nivå som pas-


sar för hela miljön. Också NRC lyfter fram betydelsen att ha 


internutbildningar så att samtliga medarbetare inom en tvär-


vetenskaplig miljö får grundläggande kunskaper inom de olika 


discipliner som finns inom miljön. Detta för att möjliggöra 


sant tvärvetenskaplig forskning. Tvärvetenskapliga seminarier 


med forskare inom LU och Lunds Tekniska Högskola (LTH) har 


stimulerat till ökat samarbete och har gett upphov till nya ge-


mensamma forskningsprojekt inom CAnMOVE.


EpiHealth har fokuserat på två nya forskningsområden och 


byggt upp symposier och seminarier kring dessa. 


Inom CCL hålls seminarier varje vecka, ibland där CCL-med-


lemmar har presenterat den egna forskningen, ibland med 


gästföreläsare. Under 2012 startades en seminarieserie med 


12 föreläsningar om Theories and concepts in cognitive sci-


ences. Dessa föreläsningar är mycket populära och är ett gott 


exempel på tvärvetenskapligt kunskapsutbyte inom miljön.


MECW har öppna seminarieserier vilka har bidragit till en 


ökad synlighet och genererat ett allmänt intresse för verk-


samheten likaväl som ett intresse bland möjliga studenter. 


BECC har seminarier som syftar till att forskarna ska få bättre 


kännedom om den ingående forskningen och det finns även 


möjlighet att bjuda in gästföreläsare inom forskningsområdet. 


De bidrar till en ökad kännedom om forskningen inom BECC 


samtidigt som det ger möjlighet till synliggörandet av miljön 


inom de ingående universiteten. Dessutom arrangeras varje 


år ett årligt möte över två dagar med övernattning där alla 


ingående forskare samt Scientific Advisory Board bjuds in att 


delta. Där möts BECCs forskare och diskuterar nuläge inom 


forskningen samt framtidsfrågor. Scientific Advisory Board 


bjuds in för att de ska ge sin syn på miljön och bidra till 


diskussionerna.


MERGE organiserar två möten för alla medverkande per år. 


Ett är ett rent arbetsmöte för forskare att komma tillsam-


mans (och arbeta i dynamiska konstellationer, inte minst för 


att hitta nya gränsytor och samarbeten). Det andra mötet är 


ett mer sedvanligt årsmöte för gemensam avstämning och 


rapportering, samt ett led i den årliga rapporteringen och 


planeringen. MERGE omfattar flera lärosäten och det är en 


utmaning att skapa fysiska mötesplatser.


EpiHealth ordnar internat för forskargruppsledare och dok-


torander under ledning av personer knutna till EpiHealths 


styrelse. Här har forskare kunnat diskutera och finna berö-


ringspunkter. Också nmC@LU tar upp återkommande möten 


för hela miljön i form av internat som ett gott exempel på en 


aktivitet som är bra för miljön.


 


LUCCI håller samman sin rätt stora «nätverksliknande» miljö 


med ett årligt 2-dagarsmöte dit alla medlemmar är inbjudna. 
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Dessutom medverkar medlemmarna i deras advisory board 


vid dessa möten. De har ett par gånger haft ett tema för de 


olika mötena, t.ex. vetenskaplig kommunikation, och de har 


då grundat sig lite på vad deras rådgivare har påpekat som 


intressant på föregående möte. I anslutning till detta möte 


publiceras också en årsrapport (med ISBN-nummer så att den 


är citerbar) där varje delprojekt presenteras, samt ett antal 


sammanfattningar på 1-3 sidor för de olika forskningspro-


jekten i miljön. Denna rapport skickas också ut till LUCCIs 


advisory board innan mötet så att de har ett bra underlag. 


Rapporten ligger på deras hemsida. Vid varje möte har 2-4 


av medlemmarna i advisory board kunnat delta och dessa har 


också presenterat sin syn på miljön och kommit med råd inför 


det kommande året.


CASE har etablerat en återkommande CASE-dag som arrang-


eras av centrumets Brukarråd. Syftet med CASE-dagen är att 


genom populärvetenskapliga arrangemang sprida miljöns 


forskningsresultat till brukare och relevanta samhällsaktörer. 


Erfarenheterna från CASE-dagen är mycket positiva med flera 


hundra deltagare med engagerande och inspirerande dialog 


mellan presentatörer och publik. Det är dock nödvändigt med 


ett effektivt administrativt stöd för att genomföra denna typ 


av arrangemang. 


MetaLund lyfter fram att informella mötesplatser inom miljön 


är viktiga, t ex fika i anslutning till forskarseminarierna. Också 


CCL betonar vikten av informella möten. Vid två-tre tillfäl-


len per termin träffas de CCL-medlemmar som vill på After 


Work på något av stans uteställen. Dessa enkla inslag är extra 


viktiga eftersom miljön inbegriper kollegor från tre fakulteter 


som huserar i olika lokaler med små möjligheter att ”springa 


på” varandra under arbetstid.


Utbildning på forskarnivå
Både CCL och NRC har valt att ha en handledarkonstruk-


tion kring varje doktorand där doktoranden har handledare 


från olika discipliner, detta för att ge doktoranderna en sant 


tvärvetenskaplig forskarutbildning. CASE forskarskola har 


också utvecklat tvärvetenskaplig utbildning på forskarnivå, 


med höga ambitioner vad gäller studentstyrt lärande. Fors-


karskolan tillhandhåller inte enbart kurser och seminarier utan 


arbetar också aktivt med lärandeprocesser. Även MultiPark 


har etablerat en forskarskola som sedan några år samarbetar 


med bl. a CASE.


BioCAREs forskarskola utgör ett nav för deras miljö. Inom 


forskarskolan sker följande huvudaktiviteter: 1) årlig retreat 


under två dagar för doktorander och postdocs med fokus 


på en rad olika områden (högklassig forskning, presentation 


av forskning, hur skrivs bra ansökningar, hur bygger man 


en forskarkarriär mm); 2) årlig retreat under två dagar för 


hela BioCARE. Fokus är högklassig cancerforskning (med in-


bjudna talare) och presentation av forskningsprojekt stödda 


av BioCARE; 3) Så kallade ”Advanced Seminars” vilket är 


endagarsseminarier med fokus på specifika områden inom 


cancerforskning. Till dessa inbjuds såväl internationella talare 


som talare från Lunds universitet och Göteborgs universitet. 


Dessa aktiviteter utgör också ett utmärkt tillfälle för alla 


cancerforskare att skapa nya kontaktytor och informera sig 


om forskningen som sker vid båda lärosätena som ingår i 


BioCARE.


Hemato-Linné och StemTherapy lyfter också fram sin forskar-


skola som ett gott exempel att dela med sig av. Forskarskolan 


bidrar till att stärka kompetensen inom miljöerna men verkar 


också som en väldigt stark sammankopplande länk för alla 


medlemmar i StemTherapy och Hemato-Linné. Forskarskolan 


har riktade utbildningsprogram för masterstudenter, dokto-


rander, postdocs och även unga forskargruppsledare. LUCIDs 


forskarskola är också ett bra exempel på hur deltagarna 


skapar en gemensam profil där studenterna publicerar med 


forskare från andra ämnesområden. 


BECC och MERGE initierade den tvärvetenskapliga forskarsko-


lan ClimBEco 2010 som en av de första satsningarna. Det är 


en tvärvetenskaplig forskarskola kring klimat, jordsystem och 


samhället som spänner från naturvetenskaplig förståelse av 


naturliga processer till förvaltning av resurser i en föränderlig 


värld. Varje vår antas 30 doktorander till forskarskolan från 


främst de ingående lärosätena. Forskarskolan ger årligen 


flertalet kurser som arrangeras av de deltagande (eller as-


socierade) forskarna, både sommar och vintermöten med 


tvärvetenskaplig inriktning och kommunikationsfokus samt 


erbjuder ett mentorskapsprogram och resestipendier.


Doktorandgruppen inom CCL arrangerar regelbundet så 


kallade ”manus-verkstäder”. Inför dessa tillfällen tillsänder 


doktoranderna varandra sina skrivna alster i form av artiklar 


eller avhandlingsmaterial för genomläsning. Genom manus-


verkstäderna skapas fokuserade tillfällen att träna sig på att 


ge och få feedback på dessa. Vid tre av de årliga internaten 


samt under en eftermiddag på SOL för CCL-miljöns deltagare 


har programmet inbegripit ett pass med kommunikationsträ-


ning för doktoranderna. 


CED anordnar, utöver flervetenskapliga seminarier varannan 


vecka, en årlig konferens för doktorander från hela Norden 


som blivit mycket uppskattad. Doktorander får gott om tid att 


presentera sin forskning samtidigt som de får kommentarer 


från seniora forskare från olika discipliner.


Satsning på yngre forskare
EXODIAB har gjort en systematisk satsning som lett till stark 


återväxt av yngre forskargruppsledare. BECC har satsat 80 


% av sina medel på post doc och doktorander, vilket bådar 


gott för framtiden. Hemato-Linné har också gjort riktade 


satsningar på yngre forskare.


OMM har speciellt stött yngre forskare på lektors- och fors-


karassistent/biträdande lektorsnivå. Dessa stöd har möjlig-


gjort nyrekryteringar och säkrat en föryngring av miljön.  
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Mentorsprogram
Under 18 månaders tid år 2011-2012 pågick ett så kallat 


mentorprogram inom CCL. Såväl doktorander som seniora 


forskare tilldelades varsin mentor från andra discipliner för 


feedback, erfarenhetsutbyte och råd om sin roll som fors-


kare och för sin karriärplanering. Då programmet avslutades 


i juni 2011 fick det mycket gott betyg i utvärderingen av såväl 


mentorer som CCL-forskare.


Inom CASE har man integrerat mentorskap och stöd till yngre 


forskare med forskarskolans verksamhet, där seniora forskare 


fungerar som mentorer för yngre forskare som medverkar 


som lärare och ledare i forskarskolan.


Innovation
EXODIAB/LUDC har en skräddarsydd innovationsverksamhet 


inom sin miljö med specialister anställda för att hjälpa forskare 


med kommersialisering av deras resultat. Inom MultiPark finns 


det en s.k. Innovationsgrupp som stödjer forskardrivna initia-


tiv genom att bevilja ekonomiskt stöd till innovationsprojekt.


Organisation
NRC ger rådet att miljöer ska arbeta för att utveckla en kultur 


och skapa en värdegrund där öppenhet råder och överens-


kommelser gäller. Diskutera och fastställ på ett tidigt stadium 


t.ex. principer för rollfördelning inom projekt och författar-


skap. Inom MetaLund har man gemensamt ansvar från de 


två ingående organisationerna på alla nivåer i miljön vilket 


ökar synergierna och gör att det verkligen upplevs som ett 


gemensamt projekt. 


I styrelsen för CASE arbetar man aktivt för att finna en sam-


mansättning som stödjer utvecklingen av verksamheten. 


Den ska också motverka de problem som finns angående 


jäv och intressekonflikter inom den grupp forskare som står 


bakom en gemensam ansökan för en verksamhet som pågår 


under en längre tidsperiod. Efter halvtidsutvärderingen tillsat-


tes en styrelse med större andel externa ledamöter, vilket 


visar sig fungera mer effektivt ur såväl ledningsmässigt som 


strategiskt perspektiv. Mot bakgrund av dessa erfarenheter 


och de utmaningar man noterat under perioden 2010-2012 


kommer fr.o.m. mars 2013 även styrelsen för MultiPark att få 


fler externa ledamöter.


MERGE ger två exempel på organisationer som spänner över 


flera starka forskningsmiljöer: (i) Centrum för miljö- och kli-


matforskning som en samlande hemvist för flera satsningar 


(möjliggör en effektiv och kostnadseffektiv administration 


och stöd samt en plattform för samverkan mellan Strategiska 


forskningsområden: BECC och MERGE, som gemensamt är i 


kontakt även med MECW och eSSENCE). (ii) Klimatinitiativet 


är också en bra samlingspunkt, som ett fakultetsövergripande 


nav för kommunikation och outreach. Det har också varit 


nyttigt med en tydlig kontaktperson på LUs Forskningsservice. 


Detta anser också BECC vara positivt.


Forskningen i CCL är organisatoriskt indelad i ca 30 projekt. 


Utöver dessa tvärvetenskapliga projekt finns ett antal tema-


grupper som förenar miljödeltagare över projektgränserna. 


Dessa temagrupper har inte samma upplägg som sedvanliga 


projekt med syfte, mål och rapporteringsansvar. De utgör 


istället ett forum för fördjupade diskussioner om tema som 


griper över ämnes- och fakultetsgränser. Dessa samtalsgrup-


per har visat sig berika forskningsklimatet och förutsättning-


arna för god kunskapsdelning över vetenskapsgränserna på 


ett lyckat sätt.  


ELLIIT ställer kravet att alla projekt som stöttas av ELLIIT ska 


ha deltagare från minst två noder. Detta har lett till nya forsk-


ningskonstellationer som man tror att de inte annars skulle 


ha haft och till en god integration mellan lärosätena. Även 


inom MultiPark har man haft flera utlysningar av forskningstid 


där samverkan mellan flera av miljöns noder varit ett bedöm-


ningskriterium.


”Action Groups” är EXODIABs arbetssätt att ta vara på den 


breda expertis som deras arbetsområde rymmer vid uni-


versitetet.  ”Action Groups” är ett utmärkt sätt att snabbt 


omgruppera kompetens runt en vetenskaplig uppgift eller 


frågeställning. En eller två forskare är koordinatorer för en 


”Action Group”. Regelbundna möten, ungefär en gång i 


månaden, anslås inom miljön och dessa är öppna för alla 


intresserade. Dörrarna är öppna för att få ta del av nya fram-


steg och för att dela med sig av sina egna. ”Action Groups” 


är flexibla strukturer som kan komma att avvecklas med 


tiden samtidigt som nya ”Action Groups” uppstår. Kortfat-


tat, ”Action Groups” är ett framgångsrikt arbetssätt som tar 


tillvara på EXODIABs unika kompetenser och arbetar med en 


vetenskaplig frågeställning.


BECC har startat med ”Action Groups”, som liknar EXODIABs. 


Dessa koordineras av yngre forskare inom miljön, vilket i flera 


fall redan har visat sig vara mycket lyckat med flera initiativ så-


som workshops och symposier med inbjudna internationella 


forskare och nationella avnämarrepresentanter.


Scientific Advisory Board
LCCC lyfter särskilt vikten av att ha ett ”Advisory Board” med 


erfarna forskare av högsta klass. Man var först tveksam till 


att göra anspråk på folks tid för att resa till Lund en gång om 


året, men det har varit mycket värdefullt för verksamheten. 


CED har ett internationellt råd som var till stor hjälp i samband 


med 5-årsutvärderingen, liksom vid andra liknande tillfällen.


CASE har förutom ett ”Scientific Advisory Board” med ex-


terna vetenskapliga experter ett brukarråd som har en av 


styrelsens externa ledamöter som ordförande. Brukarrådets 


övergripande roll är att utgöra ett forum för samråd mellan 


forskare inom CASE och användare av CASE forskningsre-


sultat. Brukarrådet företräder brukarnas erfarenheter och 


önskemål men också avnämarnas professionella erfarenhet 


och yrkeskunskap vilket ökar kunskapsöverföringen och 
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användbarheten av de forskningsresultat som tas fram. Bru-


karrådet består dels av brukare, representanter från äldre- 


respektive handikapporganisationer m fl., dels av avnämare, 


dvs representanter från olika grupper inom den privata och 


den offentliga delen av samhällsbyggnadssektorn. 


ELLIIT gjorde en egen utvärdering 2012 som en förberedelse 


inför 5-års utvärderingen, där de i allt försökte efterlikna hur 


de tror att femårsutvärderingen kommer att se ut (interna-


tionella expertutvärderare, presentation av projekt, presenta-


tion av nyanställda forskare och doktorander, diskussionen 


med industrirådet, etc). Detta var i sig mycket nyttigt och 


just det faktum att ELLIIT har tagit detta initiativ och följt de 


rekommendationer som de fick, tror miljön att de ”riktiga” 


utvärderarna kommer att uppleva som positivt. 


Även för OMM har ett ”Advisory Board” varit av största 


värde och bidragit till att utveckla verksamheten mot nya 


utmaningar.


Interna ansökningssystem
Inom OMM har de ett internt ansökningssystem för att förde-


la medlen där ”Principal Investigators” (PI’s) kan söka medel 


för doktorandprojekt, post doc-projekt eller mindre utrust-


ning. Ansökningar som innefattat minst 2 aktiva PI’s och som 


beskriver nya samarbetsprojekt inom miljön prioriteras. Det 


interna ansökningssystemet har därför varit ett verktyg för att 


styra mot nya samarbeten, nya verksamheter och mer växel-


verkan inom miljön. Alla idéer som genererats har dessutom 


blivit utvärderade, vilket har ett värde i sig. Processen och dess 


konsekvenser finns ytterligare beskriven i den självvärdering 


som gjordes inför halvtidsutvärderingen 2011 samt i panelens 


rapport. Också EXODIAB, MultiPark och BECC har konkur-


rensutsatta utlysningar av interna anslag. LCCC har en ansats 


med fokusperioder kring teman t.ex. logistik och matematik 


där man kan söka stipendier under en forskningsperiod. Detta 


ger synlighet och fart till verksamheten. 


ELLIIT och MultiPark har också interna utlysningar. ELLIIT 


ställer kravet att alla projekt som stöttas av ELLIIT ska ha 


deltagare från minst två noder. Detta tycker man har hjälpt 


integrationen mellan parterna i stor utsträckning. Detta har 


lett till nya forskningskonstellationer som man tror att de inte 


annars skulle ha haft och till en god integration mellan läro-


sätena. Även inom MultiPark har man haft flera utlysningar 


av forskningstid där samverkan mellan flera av miljöns noder 


varit ett bedömningskriterium.


Hantering av medel
NRC lyfter fram vikten av att ha en tydlig överenskommelse 


om vilka principer som gäller för budgeten redan från början, 


dels för att uppnå en rättvis och transparent fördelning av 


medel, dels för att uppnå en adekvat styrning av arbetet inom 


miljön så att ett avancemang mot de mål man åtagit sig att 


uppnå kan säkerställas. Detta är viktigare ju fler aktörer som 


är inblandade. Ur detta hänseende är det också en fördel 


om medlen knyts till projekt, snarare än till anställningar eller 


teknikresurser/plattformar, vilket ger en bättre överblick över 


relationen mellan medelsanvändning och utfört arbete inom 


miljön samt underlättar vid såväl vetenskaplig som ekono-


misk redovisning. För att skapa transparens inom centrumets 


ekonomi och minska den administrativa bördan har NRC valt 


att ha pengarna på ett kostnadsställe och lägga samtliga 


kostnader där. 


Också MetaLund anser att det var viktigt att de ekonomiska 


frågorna och ansvar fördelades för olika delprojekt redan när 


de skrev ansökan. Det gjorde att de kom igång snabbt när 


medlen beviljades. 


Forskningsinfrastruktur
Bagadilico lyfter fram sin organisering av instrumentering 


(som svar på brist på finansiering av medeldyr utrustning). 


Detta ger ökad tillgänglighet och finansiering enligt principen 


”många bäckar små”. Fördelarna är att miljön klarar finansie-


ringen, tillgängligheten ökar och att apparater och metoder 


hålls bättre uppdaterade. 


3.2 BEHOV AV STÖD FRÅN LUNDS UNIVERSITET
I samband med diskussionerna ombads miljöerna också 


identifiera områden där de känner att de behöver mer stöd 


från Lunds universitet centralt. Stödet ska gälla sådant som 


alla miljöer kan ha nytta av, inte bara en särskild miljö eller 


miljöer med samma finansieringstyp. I vissa fall finns stödet 


redan men man känner ett behov av mer omfattande insatser, 


i andra fall finns det inga liknande aktiviteter i dagsläget. 


Nedan namnges de miljöer som lyft respektive fråga, men 


ofta är problemet/behovet gemensamt för flera miljöer.


Långsiktig planering för miljöerna
Information om universitetets planering och avsikter inför 


framtiden med avseende på miljöernas framtid är önskvärt. 


Ett av problemen vad gäller planering för den fortsatta 


verksamheten, inklusive personalfrågor, är osäkerhet om 


framtida finansiering. Detta medför till exempel svårigheter 


att fatta beslut om nyrekrytering av personal med det an-


svar som därmed följer. CCLs ledning har påbörjat strategisk 


planering inför tiden bortom de tio åren med finansiering 


från Vetenskapsrådet och välkomnar en dialog med Lunds 


universitets ledning om detta. LLC menar att det behöver 


finnas drivkrafter kvar för samarbete efter att det externa 


smörjmedlet försvinner. NRC ser behov av uppgradering av 


LU-stöd år 7-10. CASE ser behov av stöd från LU centralt för 


att skapa förutsättningar för permanent finansiering efter 


2016. Detsamma gäller CED.
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Synlighet och information
OMM föreslår att Lunds universitet kan hjälpa till att få mer 


ljus på miljöerna, till exempel mer synlig och lättillgänglig 


information via universitetets hemsida. Lunds universitet kan 


öka synligheten och föra ut miljöerna så att unga forskare 


som kan tänkas rekryteras hit lätt hittar information om mil-


jöerna. Om miljöerna syns mer och blir mer välkända så ökar 


också deras attraktionskraft och möjligheten att rekrytera de 


bästa unga forskarna. Detsamma gäller för företag.


Det sätt som miljöerna presenterats på LUs hemsida, d.v.s. 


efter finansieringsform (Linnéstöd, osv) gör det svårt för dem 


som inte är insatta i dessa former att få en överblick menar 


CED. Det vore bättre att i stället ta fasta på innehållet.


Också MERGE tycker att miljöerna bör få mer plats på uni-


versitetets hemsida och att de lyfts fram som de strategiska 


områden de är. I möjligaste mån är det förstås mycket bra 


att Lunds universitet även utåt visar att man satsar på dessa 


som plattformar, vilket kan handla om medel, synlighet eller  


kommunikationssatsningar. En fast spalt i LUM, kanske?


Lobbying
nmC@LU önskar hjälp med representation i Bryssel. Hur kan 


vi på ett effektivt sätt utnyttja de resurser som finns för att 


synas och för att kunna påverka? 


Också CASE och MultiPark lyfter behovet av stöd för lob-


bying. Miljöerna behöver hjälp med lobbying relativt utbild-


ningsdepartementet och regeringen, för att säkra den lång-


siktiga finansieringen efter innevarande finansieringsperiod. 


Det vore förödande om tio års hårt arbete för att bygga upp 


starka miljöer ödelades genom att inte tillförsäkra de starka 


miljöerna fortsatt stöd för att upprätthålla den infrastruktur 


som en stark forskningsmiljö utgör. Strävansmålet bör vara 


permanent tilldelning i form av fakultetsanslag till de miljöer 


som presterar en positiv utvärdering vid innevarande finan-


sieringsperiods utgång. 


MERGE anser att närvaro i Stockholm är något som borde 


satsas mer på. Det bör givetvis vara upp till respektive miljö 


att agera, men till exempel mer information om LUs ambas-


sad i Stockholm och om den kan användas för att organisera 


frukost- eller lunchseminarier, vore bra. Mycket som miljöerna 


arbetar med är av nationellt intresse.


Grund- och forskarutbildning
CAnMove önskar bättre möjlighet till etablering inom grund-


utbildning och forskarutbildning. Flera miljöer efterlyser att 


fakulteterna skulle tillvarata erfarenheterna från forskarsko-


lorna på ett mer aktivt sätt, så att de goda exemplen också 


kunde användas för att utveckla kvaliteten på utbildningen 


på forskarnivå generellt.


Karriärvägar och meritering
CAnMove, Hemato-Linné och StemTherapy önskar stöd till 


tydliga karriärvägar för yngre forskare och tenure track. Det 


behövs större tydlighet i tjänstestrukturerna. LUCIE ser be-


hov av mer differentierade villkor vad gäller forskning och 


undervisning. Adekvata meritvärden för innovation och inter-


disciplinär forskning är en strategisk fråga för LU enligt NRC. 


Rekrytering
MECW önskar att det ska finnas supportfunktioner som rör 


mottagning av forskare (inte studenter) som kommer för 


längre eller kortare tid. 


Stöd till innovation
Det vore bra med finansiellt stöd till innovations-/tvärveten-


skaplig forskning som kan testas innan större externa ansök-


ningar förbereds anser CAnMove.


NRC efterfrågar kombinationstjänster med forskning och 


innovation. Också viktigt att även innovationer får ett merit-


värde. EXODIAB ser en brist på rätt kommersiell erfarenhet 


hos patentjurister. 


Utbildningar
Både MERGE och CAnMove efterlyser ledarskapsutbildningar. 


NRC vill ha en kurs inför Horizon 2020 där det lärs ut hur man 


söker inom detta nya ramprogram. Det är delvis nya spelregler 


(jfr FP7) med kombination forskning och innovation, samt 


omfattande samarbeten vilket gör att man, förutom att vara 


en toppforskare inom sitt eget område, även behöver kun-


skap inom t.ex. juridik, patentfrågor, industri mm. 


Doktoranderna och de yngre forskarna inom LUCCI önskar 


lite mer allmänna workshops i vetenskapligt skrivande, nät-


verkande, hur man finner rätt post doc tjänst, hur man skriver 


en ansökan, kommunikation genom bloggande och andra 


media. 


Inrättande av en resurs för editering, 
bildframställning och produktion av animationer
nmC@LU skulle vilja ha tillgång till professionell editering 


av t.ex. viktiga ansökningar där miljöerna betalar för den 


tid de använder. Ett exempel vore professionell hjälp med 


inledningen av ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs 


Stiftelse (KAW), som helst borde skrivas professionellt-popu-


lärvetenskapligt, men samma sak gäller andra ansökningar, 


informationsmaterial, etc. 


nmC@LU önskar också inrättande av en resurs för hjälp med 


professionella, vetenskapliga grafiker och animeringar, t.ex. 


för synlighet i samband med high-impact publikationer och 


viktiga föredrag där miljöerna betalar för den tid de använder.  
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Stöd i samband med ansökningar och rapportering
nmC@LU ser ett stort värde i den samordning som har skett 


och sker från LUs sida avseende ekonomisk rapportering, 


annan rapportering, dialog med VR etc och vill framföra att 


det är viktigt att denna samordning fortsätter. Också MERGE 


tycker att det är bra att ha en kontaktperson på Forsknings-


service.


nmC@LU önskar feedback på en högre nivå än idag på de an-


sökningar LU väljer att granska innan vi skickar in (t.ex. KAW), 


så att det blir en förbättring av det vetenskapliga innehållet 


i utbyte för den extra tidspress en intern deadline betyder. 


De jämför med t.ex. University College Dublin där man ger 


synpunkter på vetenskapen i ansökan på en helt annan nivå 


än på Lunds universitet. När det gäller KAW ansökningar har 


man förstått att man på Chalmers sätter samman en grupp 


för varje ansökan som granskar ansökan och kommer med 


feedback. Huvudsakligen emeriti, men även en del yngre 


forskare.  


EXODIAB önskar koordination av interna LU-deadlines med 


externa deadlines, såsom t ex. EU-ansökningar, Vetenskaps-


rådet, Wallenbergansökningar, för att förhindra anhopningar 


av viktiga arbetsmoment.


EXODIAB vill också ha ett kalendarium på Forskningsservice 


hemsida som visar deadlines för anslag med länkar till en-


skilda anslagsgivare, som t. ex finns vid Göteborgs universitet 


(www.gu.se/forskning/stipendier/aktuellastipendier/).


Både BioCARE och MECW efterlyser gemensamt stöd med 


en SFO-slutrapport. Det hade varit värdefullt om LU centralt 


kunde hjälpa till med en ”scientific writer” som kunde börja 


arbeta med att skapa underlag för en mer allmängiltig slut-


rapport än den som kommer att ske genom VR. BioCARE 


tänker sig att en ”scientific writer” skulle kunna läsa miljöns 


rapporter, intervjua nyckelpersoner inom miljöernas ledning 


och forskare (såväl doktorander som PIs) och sedan skriva en 


informativ och tilltalande rapport (typ flerfärgsbroschyr) på 


engelska som kan bifogas den mer formella slutrapporten. 


ELLIIT är också inne på stöd inför slutrapporten för SFOerna. 


Det som de tror LU kan hjälpa till med bäst är att på alla 


sätt se till att synligheten för LUs SFOer ökas betydligt inför 


utvärderingen. D.v.s. under 2014 så kan LU ta initiativ till olika 


typer av informationsspridningsaktiviter (workshops, informa-


tionsmaterial etc) som klart talar om hur bra och viktig denna 


verksamhet är för LU. 


Stöd till gränsöverskridande forskning
CCL anser att det är viktigt att förbättra förutsättningarna 


för långsiktiga, tvärvetenskapliga samarbeten genom att 


arbeta med att undanröja de administrativa svårigheter som 


uppstår t ex vad gäller finansieringsfrågor och i samband 


med utlysningar av tjänster över fakultetsgränserna. LLC 


önskar incitament för tvärdisciplinärt samarbete på LU-nivå. 


Nanovetenskap och kvantmekanisk ingenjörskonst önskar en 


särskild panel för tvärfakultära forskningscentra/aktiviteter 


inför Research Quality Assessment.   


Erfarenhetsutbyte
nmC@LU anser att fortsatt möjlighet att träffa andra SFO-


ledare vid LU och att få tillfälle till utbyte med LUs ledning 


(t.ex. 2 gånger per år), på ett tidseffektivt sätt, skulle vara 


mycket värdefullt. CED anser att synergieffekterna av miljö-


erna inte utnyttjats fullt ut vad gäller forskningens innehåll. 


Möten där grupperingar av miljöer möts och presenterar 


några spännande resultat och blickar in i framtiden kan vara 


en möjlighet.


Samordning med parter utanför LU
Bristande samordning mellan olika aktörer inom sjukvård och 


universitet försvårar satsningar inom translationell forskning. 


Bättre samordning behövs. Här anser StemTherapy att Lunds 


universitets ledning skulle kunna spela en roll.


Upphandling
StemTherapy och MultiPark anser att upphandlingsprocessen 


måste göras smidigare och snabbare. 


Informatik
Gemensamt forskningsområde med behov av informatiker för 


flera miljöer, t.ex. NRC, EXODIAB, CED. Finansiera informati-


ker i miljöerna på rektorsnivå? Bygga gemensamt nätverk för 


informatiker vid LU?


Specialiserad administrativ kompetens
LUCIE önskar en mer specialiserad och centraliserad funktion 


för ekonomiadministration och personalfrågor istället för att 


rekrytera en sådan funktion själva till miljön. 


3.3 MERVÄRDEN AV LUNDS UNIVERSITETS STARKA 
FORSKNINGSMILJÖER


Lunds universitet har som mål att nå högsta kvalitet i ut-


bildning, forskning, innovation och samverkan med det 


omgivande samhället. I LUs Strategiska plan identifieras fyra 


strategier för att uppnå dessa mål: 


•	 Gränsöverskridande samverkan


•	 Internationalisering


•	 Kvalitetsutveckling


•	 Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap


För att kunna arbeta gränsöverskridande så krävs det djup 


ämneskompetens. Det måste också gå lätt och smidigt att 


samarbeta och röra sig över gränserna för ämnen, institutio-


ner och fakulteter. Det är i detta sammanhang en styrka att 
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vara ett fullskaligt universitet. I LUs Strategiska plan står också 


att ”Lunds universitet ska med proaktiva åtgärder underlätta 


gränsöverskridande samverkan inom utbildning och forsk-


ning. Vår förmåga att dra nytta av universitetets stora täthet 


av kompetenser, starka infrastrukturer och attraktiva miljöer 


är en av våra mest betydande konkurrensfördelar.”


Våra starka, ofta tvärvetenskapliga, forskningsmiljöer är yt-


terst produktiva och i många fall starkt innovationsdrivande. 


De skapar en rad mervärden för Lunds universitet. De ut-


vecklar forskningsinfrastruktur och gör den tillgänglig för fler 


användargrupper än den egna. Starka forskningsmiljöer och 


forskningsinfrastrukturer driver därmed på kunskapstriangeln 


inte bara vad gäller forskning och innovation men också som 


nya arenor för forskningsanknuten utbildning. De är också 


attraktiva för framstående internationella forskare, varför de 


utgör ett viktigt incitament i samband med externa rekry-


teringar. Utvecklingen mot större, starka forskningsmiljöer 


ställer höga krav på ledarskap och en viktig del av Lunds 


universitets strategi är därför att satsa på ledarskapsutveck-


lingsprogram för koordinatorerna av dessa miljöer samt för 


yngre forskare.


Lunds universitet har varit mycket framgångsrikt i att få fi-


nansiering till olika typer att excellenta forskningsmiljöer. Den 


gemensamma nämnaren för denna finansiering är att den 


varar en längre period än de vanliga projektbidragen (5-10 


år) och att medlen ska användas till miljöns bästa utan att 


finansiären detaljstyr hur detta ska ske. Denna typ av långsik-


tig finansiering är mycket viktig för både de miljöer som fått 


medlen liksom Lunds universitet som helhet.


De expertpaneler som utvärderade 2006 års Linnémiljöer be-


kräftade betydelsen av denna typ av finansiering. De anser 


att Linnéstöden skapar möjligheter till långsiktig strategisk 


forskning som ligger i yttersta framkant inom respektive 


ämnesområde, och som ibland är innovativ och risktagande. 


Denna effekt kan inte fås genom kortsiktig finansiering. 


Genom att arbeta i interdisciplinära grupper har man höjt 


effektiviteten i forskningen. 


Expertpanelerna har också sett att Linnéstödet har haft en 


hävstångseffekt – det har attraherat ytterligare bidrag och 


finansiering från tredjepart, som ofta vida överstiger Lin-


néstödet. Linnéstödet har också bidragit till att ytterligare 


höja både miljöernas och värduniversitetens anseende, vilket 


har gjort dem attraktiva för toppforskare från hela världen. 


Dessutom underlättar Linnémiljöerna processen att rekrytera, 


stödja och utveckla unga forskare. Detta gäller särskilt de 


miljöer som har forskarskolor knutna till sig. Expertpaneler-


nas slutsats är att ”Linnéinitiativet är ett enastående sätt att 


finansiera forskning i Sverige och att det bör fortgå även efter 


2016.”


3.4 INFÖR ARBETET MED KVALITETSUTVECKLING AV 
FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET 


Under våren 2013 beslutade universitetet att fakulteterna 


och USV ska, med beaktande av universitetets övergripande 


strategi, utarbeta en strategisk plan för sin forskningsverk-


samhet dels på kort sikt, de närmaste tre åren, och på lång 


sikt, förslagsvis t.o.m  år 2020.  Planen kan också innefatta 


aspekter på forskningsrelaterade utbildningsfrågor och rele-


vanta aspekter på innovation och samverkan med det om-


givande samhället i den mån fakulteten/USV anser att detta 


är angeläget. 


Föreliggande rapport kan ge stöd till detta arbete på två 


sätt: dels att komplettera det arbete som fakulteterna och 


USV fått i uppdrag att genomföra. Detta kan ske exempelvis 


genom att de miljöer som är innefattade i rapporten kan få 


ett liknande uppdrag med utgångspunkt i denna rapport. 


Dessutom kan rapporten tjäna som modell för utvärdering 


av andra/liknande miljöer vid LU (t ex olika typer av centra, 


forskningsinfrastrukturer mm).


3.5 KRITERIER FÖR UTVÄRDERING
När man överväger om en verksamhet ska avvecklas eller 


utvecklas finns det ytterst sett varken nödvändiga eller till-


räckliga villkor att åberopa. Normalt bör verksamheten ha en 


hög kvalitet för att komma ifråga för fortsatt stöd i en eller 


annan form men det kan också vara fallet att till exempel en 


fakultet anser att verksamheten är av strategisk betydelse 


för fakultetens utveckling och därför bör utvecklas trots att 


den inte håller en hög kvalitet i nuläget. Vilka kriterier och 


utvecklingsstrategier som är relevanta beror också på vilket 


utvecklingssteg som verksamheten ska ta. Är det till exempel 


steget från att vara bäst i Lund till att bli bäst i Sverige? Eller 


från att vara bäst i Sverige till att bli bland de bästa i Europa? 


Eller rör det sig om det mycket speciella steget mot den ab-


soluta världstoppen?


Vi ska här kort beskriva ett antal kriterier som vi - efter samtal 


med forskningsmiljöerna själva, med dekangruppen och med 


universitetsledningen - menar är till stöd för utvärderingspro-


cessen och beslutet om en miljö bör avvecklas eller utvecklas.


Kriterier
Kvalitet
Ett grundläggande kriterium är kvalitet. Hur detta kriterium 


definieras och operationaliseras kan se delvis olika ut för olika 


forskningsområden. Vetenskapsrådets halvtidsutvärdering 


av 2006 års Linnémiljöer (år 2011-2012) är ett vägledande 


exempel där man använde sig av flera metoder: självvärde-


ring, extern internationell expertpanel, platsbesök, inter-


vjuer, bibliometriska metoder med mera. Utvärderingar av 


VINNEX- och FAS-centra har också genomförts på uppdrag 


av forskningsfinansiärerna under 2012 och ger goda exempel 


på omsorgsfulla kvalitetsresonemang.
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Måluppfyllelse och kreativitet
I de externa finansiärernas utvärdering av forskningsmiljöerna 


spelar frågan om man nått uppsatta mål en central roll och 


vad som står i den beviljade ansökan blir en viktig utgångs-


punkt för en sådan bedömning. En helt annan typ av kriterier 


är vitalitet, kreativitet och förmåga till förnyelse. Denna typ av 


kriterier spelar en viktig roll för miljöns långsiktiga utveckling. 


Den har också en särskild betydelse i den nationella debatt 


som följt i spåren av stora forskningssatsningar som Linnémil-


jöer och - i än högre grad - strategiska forskningsområden. 


Många debattörer menar att detta slags satsningar starkt be-


gränsar möjligheten till kreativitet och förnyelse i forskningen. 


De starka forskningsmiljöernas förmåga till kreativitet och 


förnyelse blir därför särskilt betydelsefulla i denna kontext. I 


synnerhet bör här beaktas miljöernas förmåga att ge utrymme 


åt yngre forskares initiativ och kreativitet.


Mervärden
En annan familj av kriterier har med de olika slags mervärden 


att göra som de starka forskningsmiljöerna skapar. Flera av 


dessa möjliga mervärden har en direkt koppling till mål och 


strategier i Lunds universitets övergripande strategiska plan. 


De allra flesta miljöerna är gränsöverskridande i den meningen 


att de knyter ihop expertis från olika ämnen, institutioner el-


ler fakulteter. Miljöerna hjälper till att stärka den horisontella 


dimensionen i Lunds ”universitetsväv” och optimera flerve-


tenskapligt samarbete. De kan också vara gränsöverskridande 


i den meningen att de samverkar med det omgivande sam-


hället genom till exempel innovation. Miljöerna bidrar också 


starkt till internationalisering i kraft av sina internationella 


nätverk och samarbeten. Även nätverkande och samarbeten 


på nationell nivå utmärker många miljöer och måste rimligtvis 


ses som ett viktigt mervärde.


En annan typ av mervärden - givet att dessa miljöer primärt 


sysslar med forskning - är deras förmåga att ta ansvar för 


utbildning och unga forskares utveckling. Miljöerna är inspi-


rerande gemenskaper för doktorander och postdocs i anslut-


ning till den absoluta forskningsfronten. I Vetenskapsrådets 


utvärdering av 2006 års Linnémiljöer östes beröm över hur väl 


dessa miljöer tar hand om doktoranderna.


Många av miljöerna bygger eller vidareutvecklar forsknings-


infrastruktur och när detta kombineras med ökad tillgäng-


lighet och utbildning av nya användargrupper skapar detta 


mervärden för universitetet. Med den policy om nationella 


forskningsinfrastrukturer som för närvarande omfattas av t 


ex Vetenskapsrådet är det intressant att se de starka forsk-


ningsmiljöernas infrastrukturbyggande som steg på väg mot 


möjliga nationella initiativ.


Hållbarhet
Hållbarhet är ett viktigt kriterium för en miljös långsiktiga 


utveckling. Här avses såväl ekonomiska hållbarhetsaspekter 


som organisation och management.


Varumärke
Har forskningsmiljön etablerat sig så starkt på den nationella 


eller internationella kartan att den skapar ett betydande mer-


värde för universitetet i form av PR eller goodwill?


Story/paketering 
Berättelsen om forskningsmiljön, i en adekvat paketerad form, 


är också viktig. Vilken är betydelsen av forskningsmiljön? Hur 


såg situationen ut före, hur har den förändrats tack vare, 


vad skulle den kunna åstadkomma på längre sikt om den får 


utvecklas i en eller annan form? Gärna inklusive en idé om 


miljöns samspel med ett större sammanhang - nationellt och 


internationellt.


3.6 FORMER FÖR UTVECKLING
Om en forskningsmiljö ska utvecklas (och inte avvecklas) blir 


det relevant att reflektera över vilka former utvecklingen ska 


ta. I detta avsnitt ska vi kort beskriva några sådana former. De 


29 miljöer som denna rapport i första hand gäller är mycket 


olika vad avser resurser, storlek och förutsättningar. De minsta 


har cirka 10 medarbetare och de största kring 150. Några 


sysslar enbart med forskning medan andra har forskarskolor 


eller en nära relation till mastersutbildningar. Några miljöer 


har kommit mycket långt på vägen mot innovationer som 


bygger på egna forskningsresultat. För flertalet miljöer är det 


närmast steget att bli bland de bästa i Europa som är aktu-


ellt. För några är det det exklusiva steget mot den absoluta 


världstoppen som hägrar. 


Organisatoriskt sett ligger flera av miljöerna under en fakultet, 


medan några ligger under en institution och några på USV. 


Vi menar att Lunds universitet bör unna sig att tänka på flera 


olika möjligheter när frågan om en miljös avveckling eller 


utveckling blir aktuell. Hur tänker andra universitet i världen 


i dessa situationer? Vad har de utvecklat för strategier och 


strukturer?


Beskrivningen nedan av olika former för utvecklingen av starka 


forskningsmiljöer bygger framförallt på samtal och workshops 


med universitetsnätverken U21 och LERU. De bygger också på 


samtal med ledningarna för universiteten i Oxford, Cambridge 


och Stanford samt på observationer av Harvard. Frågan om 


hur man hanterar starka och vitala forskningsmiljöers ut-


veckling och expansion i förhållande till linjeorganisationen 


är en fråga som engagerar alla dessa universitet, och deras 


strategier och erfarenheter kan se ganska olika ut.


Stanford började under 1960- och 70-talen att bygga upp 


vad man kallar ”independent labs and centers” och har idag 


ett 20-tal sådana. Detta är enheter som går på tvären av 


linjestrukturen och som erbjuder starka kompetenscentra 


och forskningsinfrastrukturer för allt från studenter och unga 


forskare till nobelpristagare. För Cambridge med sina många 


colleges har det blivit viktigt att samla kompetens och forsk-


ningsinfrastruktur på tvären av institutioner och colleges för 
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att adressera sammansatta forskningsutmaningar och möta 


diverse grand challenges såsom energi, klimat etc. Detta gör 


man med s.k. Networks and initiatives. Cambridge har ett 


20-tal sådana. Harvard har många schools i stället för ett 


fåtal fakulteter – några stora, andra mindre. Glasgow har 


implementerat en karriärstege för starka forskargrupper från 


”nätverk” till ”centra” till ”institut”, där ett nätverk är en 


lös samarbetsform med få administrativa resurser och ingen 


formell ledning. I ett centrum stärks konstellationen med ad-


ministrativa resurser och ledning, men anställningarna ligger 


kvar i linjens institutioner och enheter. Skapar man ett institut 


flyttar man också dit anställningarna. 


Nätverk, centrum, institut, school
•	 Ett nätverk är en lösare konstellation av forskare. Den 


kan ha mer eller mindre resurser – inklusive administra-


tiva sådana – knutna till sig och den kan vara mer eller 


mindre välorganiserad – med en ledning, ett advisory 


board etc – men den har ingen organisatorisk status i 


Lunds universitets arbetsordning. De flesta strategiska 


forskningsområden och Linnémiljöer utgör välorganise-


rade nätverk i denna bemärkelse.


•	 Ett centrum är en fastare konstruktion som leds av en 


prefekt eller en föreståndare med prefektbefogenheter. 


Anställningarna hos dem som verkar vid centret ligger 


inte vid centret utan på institutioner. 


•	 Ett institut är en mer självständig forskningsenhet där 


också anställningarna ligger.


•	 En school liknar mer en liten fakultet och äger frågan 


om utbildning.


Definitionerna av de fyra formerna ovan är stipulativa och 


tentativa och tjänar här närmast som en utgångspunkt för 


reflexion och diskussion. Under vilka omständigheter bör man 


överväga att ta steget från ett nätverk till ett centrum? Eller 


skapa ett institut? Vad är syftet med att samla verksamheter 


till en school? Hur befrämjar en sådan åtgärd verksamhetens 


styrka och synlighet? Vad finns det för ”utrikespolitiska” för-


delar för universitetet med ett institut eller en school? Hur 


passar de olika stegen in i de tre strategiska scenariorna 1) 


från bäst i Lund till bäst i Sverige; 2) från bäst i Sverige till bäst 


i Europa; och 3) steget mot världstoppen? Ska verksamheten 


förändras när man tar steget? Ska man till exempel slå ihop 


verksamheter när man skapar ett centrum eller en school? 


Vilken form skapar det momentum som kan ge verksamheten 


särskilda utvecklingsmöjligheter?







18


4. Starka forskningsmiljöer vid Lunds universiet 
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4.1 LINNÉMILJÖER 


Syftet med Linnéstödet är att ”höja Sveriges internationella konkurrenskraft” genom att starka forskningsmiljöer för grundläg-


gande forskning från alla vetenskapsområden garanteras fem till tio miljoner årligen under en tioårsperiod. Lunds universitet 


och högskolor nominerade starka forskningsmiljöer inom de områden som de prioriterat i sina strategier. 


Två gånger (2006 och 2008) har medel fördelats på detta sätt. 2006 tilldelades Lund hela åtta av totalt 20 Linnébidrag. 2008 


tilldelades Lund sex av totalt 20 bidrag. Linnébidragen utlystes gemensamt av Forskningsråden Formas och Vetenskapsrådet. 


All granskning och utvärdering görs av internationella experter.
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4.1.1 2006 års Linnémiljöer


4.1.1.1 CED - Centrum för ekonomisk demografi 
Tisdagen den 9 oktober


Närvarande: Sven Strömqvist, Tommy Bengtsson, Maria Stanfors, Petter Lundborg, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Omfattande publicering i internationella topptidskrifter.


•	 Omfattande internationella nätverk.


•	 Internationell rekrytering på alla nivåer.


•	 God karriärutveckling.


•	 Många yngre forskare.


•	 Tillgång till registerdata för att studera kompletta 


livsförlopp också för äldre.


•	 Goda möjligheter till flergenerationsstudier.


•	 God synlighet såväl mot forskare, allmänhet som 


politiker.


•	 Svårt rekrytera toppforskare när det bara är 


4 år kvar.  Tydlig strategi från fakultetens och 


universitetsledningens sida behövs för vad som ska ske 


efter denna period.


•	 Kunde ha skrivit fler artiklar tvärvetenskapligt.  Behov 


att stimulera ökad tvärvetenskaplig publicering. 


•	 Rekrytering av forskare, tjänst på institutionen, men 


ska passa miljön också – hur placera forskare som är 


tvärvetenskapliga? Gamla strukturer – nya behov. Svårt 


att kombinera forskning och undervisning på bra sätt.


Opportunities Threats


•	 Professur ekonomisk demografi. Kallande eller lysa ut?


•	 Utveckla registerforskningen ytterligare för att 


höja kvaliteten på databaserna och göra dem mer 


lättillgängliga, vilket underlättar för yngre forskare att 


starta egna projekt.


•	 Möjligheter att länka registerdata för hela 1900-talet 


till biobanker.


•	 Möjligheter till studier av hur migration påverkar 


individens och familjens levnadsvillkor genom att länka 


samman registerdata från flera nordiska länder.


•	 Föryngring - efterträdare till Tommy Bengtsson, 


koordinator. 


•	 Rätt support för administrativa uppgifter? Ledningen 


behöver avlastas med ”executive manager” och ”grant 


manager” för att kunna delegera prefektadministration 


och frigöra tid för forskning. 


Planering och visioner för framtiden
•	 Merparten av forskningen vid centret är registerbaserad. De tre databaser som centret driver omfattar dels inköpta myn-


dighetsdata efter 1968, dels data tillbaka i tiden som centret antingen digitaliserat själv (1646 tills idag), som digitaliserats i 


samarbete med andra myndigheter (Invandrarverket) eller från andra länder (Finland). De innehåller dessutom mer detaljerade 


uppgifter än någon annan databas. De kommande fem åren är det viktigt för centret att förkovra detta material ytterligare, 


koppla samman det med medicinska data av olika slag och göra det mer lättillgängligt för att fullt ut utnyttja dess forsk-


ningspotential. För att möjliggöra detta arbete måste LUs strukturer för registerforskning förbättras vad gäller juridiska frågor, 


säkerhetsfrågor och utnyttjande av datorresurser. Detta kräver en samordning både inom och mellan berörda fakulteter. 


Centret har tagit flera initiativ i denna riktning och är beredda att göra så fortsättningsvis också.
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4.1.1.2 Hemato-Linné 
Tisdagen den 23 oktober


Närvarande: Sven Strömqvist, Stefan Karlsson, Anders Malmström, Jens Forsberg, Maria Kraft, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Excellent stamcellsforskning.


•	 Hög vetenskaplig produktivitet.


•	 Excellenta forskare.


•	 Stark organisation tillsammans med Stamcellscentret 


och StemTherapy.


•	 Framgångsrik forskningsmiljö utan konflikter.


•	 Attraherar yngre forskare.


•	 Omfattande samarbetsnätverk.


•	 Bra samarbete mellan forskarskolan och 


forskningsprogrammet.


•	 Saknar bioinformatik.


•	 Jämlikhet.


•	 Informationsspridning.


•	 Kommunikation.


•	 Finansiering av kliniska projekt.


•	 Saknar bra GMP-anläggning för klinisk cellbehandling.


Opportunities Threats


•	 Nära samarbete med StemTherapy.


•	 Etablering av en bioinformatiksenhet (pågående).


•	 Rekrytering av en bioinformatikexpert (pågående).


•	 Rekrytering av kliniker som fullvärdiga medlemmar.


•	 Bra kliniska projekt har etablerats.


•	 Anslagsadministration och ökad chans för extern 


finansiering.


•	 Samarbete med BRIC och DanStem i Köpenhamn.


•	 Avsaknad av bra GMP-anläggning begränsar 


möjligheten att utveckla kliniska behandlingar i Lund.


•	 Forskning och utveckling lågprioriterat på SUS.


•	 Oklara karriärvägar för yngre forskare.


•	 Avsaknad av ett funktionellt medicinskt center i Lund, 


dvs. medicinsk fakultet och universitetssjukhus med 


samma ledning.


Planering och visioner för framtiden
•	 När projekttiden närmar sig sitt slut får man ta ställning till vilken som är den bästa vägen framåt.


•	 Viktigaste områdena där LU kan stödja Hemato-Linné: Byggandet av forskningsinfrastruktur samt stödet till unga forskare; 


karriärstruktur.
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4.1.1.3 LLC - Lund Laser Centre 
Onsdagen den 10 oktober


Närvarande: Sven Strömqvist, Sune Svanberg, Claes-Göran Wahlström 


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 LLCs djupa förberedelser inför MAX IV: kopplar 


ihop laservärlden och acceleratorvärlden inkl. 


frielektronlasern.


•	 En väl etablerad struktur för såväl ledning som 


tvärvetenskaplig samverkan över avdelnings-och 


fakultetsgränser.


•	 God balans mellan grundläggande och tillämpad 


forskning.


•	 Internationell spetsforskning, med bl.a. tre ERC senior 


grants inom miljön.


•	 Hur öka multidisciplinäritet? LU-incitament saknas.


•	 Koordinatorskapet för LaserLab Europe ställer nya 


krav på lokal finansiering efter tre år. Viktigt att LLC 


får professionell support för den nya rollen som 


koordinator.


Opportunities Threats


•	 LLCs koordinator blir ny koordinator för LaserLab 


Europe vilket leder till större internationell tyngd och 


synlighet för LU.


•	 Kopplingen till MAX IV och en eventuell 


frielektronlaser.


•	 Svängningar i forskningspolitiken.


•	 Externfinansiering avslutas. 


•	 Nuvarande Linnéstöd och nuvarande kontrakt för 


Laserlab Europe upphör båda om ca 3 år.  


Planering och visioner för framtiden
•	 Se till att drivkrafter för ett samarbete finns kvar efter det att det externa smörjmedlet försvinner. 


•	 Skapa incitament för tvärdisciplinärt samarbete på LU-nivå (Linnémedlen funkat så bra trots att de bara utgör 6 % av 


LLCs budget).


•	 LLCs förberedelser för MAX IV – kopplar ihop laservärlden och acceleratorvärlden (inkl. utvecklingen av en ev. frielek-


tronlaser).


•	 Utnyttja LUs competetive advantage! – det är en ledningsfråga.


•	 Missa inte PR-tillfällen: att Claes-Göran Wahlström, ny koordinator för LaserLab Europe, är från Lund.
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4.1.1.4 LUCIE - Lund University Centre for Innovation and Entrepreneurship 
Tisdagen den 6 november 


Närvarande: Sven Strömqvist, Björn Asheim, Jerker Moodysson, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Framgångsrik verksamhet, både vid LU, nationellt och 


internationellt.


•	 Ekonomisk balans nu.


•	 Åtgärdat kommentarer från utvärderingen.


•	 Nått kritisk massa inom centrumorganisationen och 


stabila samarbeten med EHL, S och LTH.


•	 Alltid mycket bra ansökningar vid rekrytering.


•	 Entusiastiska doktorander.


•	 Alltför hög grad av beroende av extern finansiering (80 


%). Balansen bör ändras på sikt.


•	 Saknar forskarutbildning. En förutsättning för att kunna 


bygga ett långsiktigt hållbart center av världsklass.


Opportunities Threats


•	 Innovation en av de stora samhällsutmaningarna. 


Kunskap behövs om vilka samhällsmekanismer som 


främjar innovation och spridning.


•	 Stärka organisationen med entreprenörskap. 


Samarbete med Sten K Johnsson för att lyfta det 


gränsöverskridande.


•	 Forskarutbildning i Innovation Studies. En förutsättning 


för att bygga ett långsiktigt hållbart centrum av 


världsklass.


•	 Utmaning att fortsätta attrahera externa medel efter 


2016 (då de stora basanslagen löper ut).  


•	 Beroende av fåtal nyckelpersoner.


•	 Kravet på svenska på LU och pedagogik utmaningar vid 


rekrytering (som uteslutande är internationell).


•	 Bristande kunskap om LUCIE/CIRCLE i Stockholm.


•	 Rekrytering av ledare - lutar åt tre män. Behov av mål 


om balans och kompetensutveckling för kommande 


ledare för att balansera könsfördelningen.


Planering och visioner för framtiden
•	 Lund University’s School of Innovation and Entrepreneurship? Kräver omfattande förändring på LU-nivå. Sammanslagning 


under nuvarande fakultetsstruktur inte ett alternativ. Fördjupat samarbete är snarare vägen framåt. 


•	 Hur hitta balans mellan undervisning och forskning? Tyngpunkten vid CIRCLE/LUCIE måste vara forskning. 


•	 Hämmande för yngre forskare med mindre andel undervisning. Samarbete med andra institutioner för undervisning. 


Engagemang i mastersprogram vid EHL och S.


•	 Behov av mer differentierade villkor vad gäller forskning och undervisning. Minst 50 procent forskning i lektoraten är en 


förutsättning för att behålla talanger vid CIRCLE. 


•	 Hur placera forskarna på fakulteter vid tvärvetenskap? Enligt nuvarande struktur ser vi inga sådana möjligheter.


•	 Behöver en ekonom, men önskar mer specialiserad och centraliserad funktion kring ekonomi och personal för att hålla 


indirekta kostnader nere.
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4.1.1.5 LUDC - Lund University Diabetes Centre 
Tisdagen den 11 december


Närvarande: Sven Strömqvist, Maria Olofsson, Erik Renström; Leif Groop; Maria Gomez; Cecilia Holm; Hindrik Mulder; 


Jacqueline Postma


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Kritisk massa.


•	 Namnstarka lärare: Stephen Friend, Sage.


•	 LUDC har komplicerad patentsituation där LUIS inte har 


rätt kompetens.


Opportunities Threats


•	 Stor efterfrågan på bioinformatiker i regionen samt 


stort internt. rekryteringsbehov; informatik ett 


framväxande styrkeområde för LU.


•	 Svårt att rekrytera bioinformatiker SciLifeLab suger upp 


allt.


Planering och visioner för framtiden
•	 Att starta ett mastersprogram i bioinformatik i samarbete med andra SFOer och starka forskningsmiljöer; ett 20-tal 


platser, moduler som också skulle kunna bakas in i FU-kurser; skapa referensgrupp från de olika SFOerna, planering med 


Medicinska Fakultetens GU-dekanus och med LUs utbildningsnämnd.


•	 Innovationsprocessen mycket viktig, men kräver annan projektledning och finansiering än den vi har idag; eventuellt 


hjälp från VINNOVA; viktigt att Sylvie Bove är ute i LUDC-miljön; inrätta tjänst på MedFak som ger LUDC det stöd med 


innovationsprocessen som de behöver.


•	 Få DIAbridge på plats inför utvärderingen 2015.
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4.1.1.6 OMM - Organizing Molecular Matter 
Tisdagen den 23 oktober


Närvarande: Sven Strömqvist, Ulf Olsson, Emma Sparr, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Ny organisation: fysikalisk kemi, teoretisk kemi, 


biologisk kemi har gått ihop. Ger stöd för nya 


samarbeten.


•	 Dynamisk miljö. 10 nya medlemmar när OMM går ut, 


d.v.s. förnyat nästan halva styrkan.


•	 Stöd unga forskare, verktyg.


•	 Avsaknad av forskarskola.


Opportunities Threats


•	 MAX IV.


•	 ESS.


•	 Outstation på PSI.


•	 Nyrekryteringar.


•	 Linnémedlen var en förutsättning för att kunna skapa 


en sammanhållen miljö bestående av forskare med 


olika vetenskapliga inriktningar. Linné-stödet är kittet 


som håller ihop oss.


•	 Plan för miljöns fortlevnad efter 2016: vill man behålla 


denna miljö behövs fortsatt ekonomiskt stöd.


•	 Stort behov av elektronmikroskopi. 


•	 Risk att miljön glider isär utan finansiering.


Planering och visioner för framtiden
•	 OMM har varit mycket lyckat – men måste akta sig för att bara köra på. Slutsats: måste fortsätta – men med lite omde-


finiering.


•	 Risk att miljön glider isär utan finansiering.


•	 Förestående period: satsningar på nya medlemmar underifrån. Föryngring.


•	 Vidareutveckla strategi för MAX IV och ESS. Strategidokument från 2008 skall uppdateras då i stort sett alla mål i detta 


tidigare dokument är uppfyllda


•	 Outstation på PSI.


•	 Satsning på nyrekrytering av yngre forskare.


•	 För att lösa många av dagens stora forskningsproblem behövs gränsöverskridande forskning. Hur får man olika discipliner 


att arbeta tillsammans? Att skapa denna typ av Linnémiljö är ett sätt för att uppnå detta. 
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4.1.1.7 Nanovetenskap och kvantmekanisk ingenjörskonst  
Onsdagen den 10 oktober


Närvarande: Sven Strömqvist, Lars Samuelson, Stephanie Reimann


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Forskningskompetens.


•	 Ledningsstruktur.


•	 Nyskapande.


•	 Mogna för det stora genombrottet.


•	 Dålig - eller obefintlig - synlighet för t ex LLC, nmC@LU 


och LUDC på LU:s hemsida.


•	 Många miljöer och fakulteter.


•	 För mycket internrekrytering (”mono-”)


•	 Fakulteterna ser i första hand till EN fakultet.


•	 Svårt hitta en one-liner om vad nmC är.


Opportunities Threats


•	 Energibehovet.


•	 Efterfrågan på Nano safety.


•	 Hur går det med konsortiets status i framtiden: 


ekonomi, organisation och då särskilt relation till 


universitetsledningen?


•	 nmC har ännu ingen formell relation till MyFab.


Planering och visioner för framtiden
•	 Intressant feedback från nmCs styrelsemöte och ”advisory board”: har haft mycket synpunkter på för- och nackdelar med 


att ta steget från nätverk till centrum till institut.


•	 Önskemål inför Research Quality Assessment: särskild panel för tvärfakultära forskningscentra/-aktiviteter.
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4.1.1.8 NRC - Neuronanoscience Research Center 
Tisdagen den 9 oktober


Deltagare: Sven Strömqvist, Jens Schouenborg, Martin Garwicz, Linda Eliasson, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Tydlig och kraftfull vision. 


•	 Interdisciplinär kompetens och samspelande forskare 


fysiskt väl samlade.


•	 Integrerad forskning och innovation.


•	 Omfattande patentskydd uppnått. 


•	 Proof of concept uppnådda för ett antal milstolpar på 


vägen mot visionen.


•	 Brist på fasta forskningsingenjörstjänster tynger 


forskare och doktorander med tillverkningsarbete 


och skapar obalans mellan tillverkning och forskning/


utveckling.


•	 Brist på fasta tjänster för interdisciplinärt arbetande 


forskarassistenter/ biträdande lektorer skapar stor 


osäkerhet inför framtiden.


Opportunities Threats


•	 Mycket stora datamängder genereras från enskilda 


individer, vilket kräver utveckling av smarta protokoll, 


avancerad statistisk och datorprogram.


•	  Konkurrerande centra i Europa och USA har 


mycket större anslag inom samma forsknings-/


utvecklingsområde. 


•	 Risk för forskarflykt p.g.a. brist på fasta tjänster.


Planering och visioner för framtiden
•	 Stort behov av uppgradering av stöd från LU år 7-10 (KAW-stödet nu slut).


•	 LUs planer med NRC påverkar hur NRC agerar NU med medarbetare, career tracks osv.


•	 Framtidsscenario: viktigt att skapa en bas och konkurrensfördelar genom samordnad innovation och interdisciplinär 


forskning. Denna strävan mot integrerad interdisciplinär forskning och innovation måste matchas av att det inrättas fasta 


tjänster för interdisciplinära innovativa forskare.


•	 Viktigt matcha denna strävan med adekvata meritvärden för innovation och interdisciplinär forskning (strategisk fråga 


för LU). 


•	 Behov av forskningsingenjörer (så att doktorander inte lägger för mycket tid på utveckling) – svårt att få pengar till detta 


när man söker forskningsanslag. Detta gäller för utvecklingen av elektroder samt för bio-/neuroinformatik. Ev. satsning 


från rektorsnivån (strategisk fråga för LU).


•	 Viktigt att tänka på doktorandernas situation i händelse av en centrumbildning


•	 NRCs strategi är att genom innovationsverksamhet med inriktning mot forskningsverktyg och interdisciplinär forskning 


skapa möjligheter för nya forskningsgenombrott och därmed attrahera stora forskningsanslag i framtiden. NRCs forsk-


ning och dokumenterat höga innovationskraft ger redan enastående möjligheter för både forskningsgenombrott och 


industriella (både prekliniska och kliniska) tillämpningar.
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4.1.2 2008 års Linnémiljöer


4.1.2.1 Bagadilico – Excellence in Parkinson and Huntington Research
Onsdagen den 12 oktober


Deltagare: Sven Strömqvist, Angela Cenci-Nilsson, Cecilia Lundberg, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Organisering av instrumentering (som svar på bristen 


på finansiering av medeldyr utrustning) – ökad 


tillgänglighet och ”många bäckar små”-finansiering, 


”partner, collaborator, user”.


•	 Hög kvalitet på unga forskare.


•	 Tvärvetenskap svårt men det finns en tydligt positiv 


utveckling även på denna front.


•	 Många excellenta forskare, både yngre och mer 


etablerade. 


•	 Ingen självklar enstaka ledare utan rotation i ledningen.


•	 Har skapat en miljö som bärare av Parkinsonarvet som 


tidigare var mest associerat med två enskilda personer; 


forskningens excellens inte så personberoende.


•	 Kvalitetsstämpel att tillhöra Bagadilico.


•	 Ingen självklar enstaka ledare utan alla beslut tas 


genom konsensusprocesser, som kan ta tid.


•	 Hög konkurrens inom nätverket.


•	 Svårigheter att integrera data och analyser av mycket 


olika karaktär.


•	 Tidsbrist – kliniker samt många tjänsteresor.


Opportunities Threats


•	 Bagadilico har många unga forskare som attraherar 


extern finansiering.


•	 Närhet till starka miljöer som vi samverkar med: 


MultiPark och LBIC.


•	 Nära till innovationer.


•	 Translationell forskning.


•	 Den framtida finansieringen.


•	 Hur ska man finansiera doktorander?


Planering och visioner för framtiden
•	 Hur profilerar vi oss mot omvärlden? I första hand Bagadilico-märket – skapar mycket starkt varumärke som centre of 


excellence - viktigt för att kunna rekrytera de bästa studenterna och forskarna från utlandet. Viktigt att vidmakthålla 


också efter 10 år.
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4.1.2.2 CAnMove – Centre for Animal Movement Research
Tisdagen den 6 november


Närvarande: Sven Strömqvist, Susanne Åkesson, Anders Hedenström, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Synligheten.


•	 Möjligheten att skapa nya kontakter.


•	 Nya samspel med andra starka forskningsmiljöer: 


Lasercentrum, Nanometerkonsortiet, samt 


Reglerteknik.


•	 Publikationer i t ex Nature.


•	 Bildande av ett tekniskt lab, med två heltidsanställda.


•	 En deltidstjänst bioinformatiker (25 % anställning).


•	 Ej aktiv inom grundutbildningen ännu.


•	 Ingen egen forskarskola. Associerad med Geneco.


Opportunities Threats


•	 Världsledande i migrationsforskning.


•	 Förnyande tvärvetenskaplig forskning. 


•	 Stort beroende av externfinansiering.


•	 Äldre forskare får inte VR-anslag och det är de som 


betyder mest för handledning.


Planering och visioner för framtiden
•	 Nya samarbeten för att lösa forskningsfrågor, t ex samarbete med nanokonsortiet om ”quantum dots” för att studera 


migration hos mycket små djur. Sammanhållning hos flyttfåglar – anknytning till energiomvandlingsprogrammet på 


Pufendorf.


•	 Mobilt labb för optiska metoder för att spåra nattflygande fåglar och insekter (med Lasercentrum).


•	 Ny intern utlysning för nya idéer. Utvärderingsprocess med egna PIs (16 st) och SAB-grupp. Detta har resulterat i fyra 


nya projekt.


•	 Rekrytering av yngre forskare inom PI gruppen. 
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4.1.2.3 CCL - Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning
Tisdagen den 2 oktober


Närvarande: Sven Strömqvist, Germund Hesslow, Birgitta Sahlén, Ingela Byström, Eva Sjöstrand, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Tvärvetenskaplig mångfald.


•	 Framgångsrik tvärvetenskaplig forskning (kvantitativt 


och kvalitativt).


•	 Stort mervärde – nyskapande forskning som 


kontinuerligt genererar nya metoder och verktyg.


•	 Kommunikation inom och utom miljön.


•	 Doktorandutbildningen (journal clubs, manusmöten, 


mentorprogram, samhandledning över gränser, 


kommunikationskurs, medieträning).


•	 Konkret gränsöverskridande forskningssamarbete i 


delprojekt och temagrupper.


•	 Generering av nya anslag som kan hjälpa till att säkra 


miljön.


•	 Svårt att sammanfatta CCLs forskning för utomstående.


•	 Svårt att se den röda tråden.


•	 Svårt att skapa vi-känsla och delaktighet pga. att 


miljö-deltagarna är utspridda såväl geografiskt som 


disciplinärt samt att deltagandet sker i varierande 


omfattning.


•	 Ej tillräcklig internationalisering.


Opportunities Threats


•	 Ökad internationalisering med gästforskare och 


utbyten.


•	 ”Samhällsnyttig” forskning – Flera målgrupper 


(skola, universitet, utbildningsansvariga inom alla 


samhällssektorer, organisationskonsulter och företag 


med inslag om lärande och kommunikation, forskare 


inom alla berörda discipliner m.fl.).


•	 CCL blir en bestående plattform vid Lunds universitet: 


Institute for Cognition, Communication and Learning.


•	 Söka anslag för tvärvetenskaplig forskning, t.ex. ERC 


Synergy.


•	 Vidta åtgärder för att finna ett bra sätt att beskriva 


syftet och forskningen inom CCL för omvärlden.


•	 Osäker långsiktig finansiering vilket bl.a. försvårar 


rekrytering.


•	 Omoget universitet för tvärvetenskapliga miljöer.  


Modell för rättvisande tilldelning av anslaget saknas 


(externa anslag har inverkan på nivån på indirekta 


kostnader).


•	 Fakulteternas inbördes inkompatibla administrativa 


regelsystem tenderar att försvåra.


Planering och visioner för framtiden
•	 Linnémiljön har efter snart fyra års verksamhet kommit att utvecklas till en väl fungerande tvärvetenskaplig miljö för 


gränsöverskridande forskning inom kognition, kommunikation och lärande.


•	 Linnémiljön är och ska vara en dynamisk och öppen forskningsmiljö. 


•	 I den framåtblickande strategin för miljöns utveckling läggs nu stort fokus på andra omgångens rekrytering av forskare.  


•	 Vad gäller kommunikation till omvärlden sker detta främst genom publicering av artiklar, medverkan i konferenser, 


arrangemang av konferens mm.
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4.1.2.4 LCCC- Lund Center for Control of Complex Engineering Systems
Tisdagen den 21 augusti


Närvarande: Sven Strömqvist, Anders Rantzer, Charlotta Johnsson, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Holistiskt synsätt.


•	 Fokusperioder med satsning på särskilda ämnen.


•	 Synergi med lokala företag.


•	 Fröprojekt-medel i 2 år, sedan klarar de sig ofta själv.


•	 Lockar postdocs och forskare av högsta internationella 


klass.


•	 Aktiv rekrytering på alla nivåer.


•	 Doktorander som fått jobb i industrin efter 


avhandlingen har fortfarande manus (som ingick 


i avhandlingen) hängande i tidskrifter; när de får 


klartecken att revidera har de inte tid.


•	 Svag synlighet och ”control” uppfattas i flera 


sammanhang som snävt.


•	 För homogen miljö?


Opportunities Threats


•	 Ekonomi (distributed decision-making)


•	 Tidigare studenter och gästforskare, alumni.


•	 Tyngdpunktsförskjutning bort från teknikvetenskaper 


(jfr VR, KAW, fo-propp). 


•	 Svårt att kvantifiera styrkorna.


•	 Snabb förbrukning av medel.


Planering och visioner för framtiden
•	 Har åtgärdat i stort sett alla punkter som kritiserades efter första utvärderingen.







32


4.1.2.5 LUCCI - Lund Centre for Studies of Carbon Cycle and Climate Interaction 
Fredagen den 21 september


Närvarande: Sven Strömqvist, Anders Lindroth, Maj-Lena Lindersson, Margareta Hellström, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Stark forskning inom Linnémiljöns alla delområden.


•	 Föryngring av forskare i olika work packages.


•	 Måste öka integrationen mellan de olika områdena.


Opportunities Threats


•	 ICOS – LUCCI är aspiranter till Carbon Portal (då skulle 


LU vara värd)


Planering och visioner för framtiden
•	 ICOS – LUCCI är aspiranter till Carbon Portal (då skulle LU vara värd); Carbon Portal integrerad i en ERIC.


•	 På lång sikt (bortanför nästa femårsperiod): Virtuellt centrum för Miljö och Klimat med BECC och MERGE - vore bra om 


detta blev ett fysiskt centrum (viktigt för synlighet och verklig konkurrens - med Stockholm och internationellt).


•	 Förnyelse av ledningen.
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4.1.2.6 LUCID - Lund University Centre of Excellence for integration of social and natural dimensions of 
sustainability 
Tisdagen den 18 september


Närvarande: Sven Strömqvist, Lennart Olsson, Elina Andersson, Johannes Persson, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Gränsöverskridande samarbeten.


•	 Långsiktigt program.


•	 Satsning på forskarskola.


•	 Samsyn på vad som är miljöns målsättning.


•	 Miljöns ledning reagerar snabbt på förändringar.


•	 Vetenskapliga publikationer med författare från flera 


discipliner.


•	 Svagt samarbete med naturvetenskaplig forskning.


•	 Svårt att få seniora forskare att samarbeta över 


ämnesgränser och med yngre forskare.


•	 Seniora forskare har för mycket att göra, svårt att finna 


tid att engagera sig i miljön.


•	 Karriärvägar för doktorander.


Opportunities Threats


•	 Att vara en Linnémiljö medför att man får vetenskapligt 


erkännande.


•	 Mer välkänd utanför Sverige än i Sverige.


•	 Möjligheter för yngre forskare att få post docs utanför 


Sverige. 


•	 En miljö där det finns förutsättningar för idéer att 


uppstå.


•	 Att nyckelpersoner lämnar miljön.


•	 Att man inte lyckas integrera miljön.


•	 För beroende av individer. 


Planering och visioner för framtiden
•	 Samarbeta med andra, nya partners? Komplementära kunskaper.
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4.2 STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN (SFO)


Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande 


forskning och kom på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten. De tre kriterier 


som var vägledande när regeringen prioriterade de strategiska områdena var: forskning som långsiktigt har förutsättningar att 


vara av högsta internationella kvalitet, forskning som kan bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem 


i samhället, samt forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet.


Lunds universitet är verksamt i 12 av de finansierade projekten, som löper under en femårsperiod 2009-2014. Lunds universitet 


står som huvudman för nio av de strategiska forskningssatsningarna och har fått 715 miljoner för att bygga upp världsledande 


forskning. 
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4.2.1 BECC - Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate
Tisdagen den 9 oktober


Deltagare: Sven Strömqvist, Henrik Smith, Benjamin Smith, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Flervetenskapligt område som historiskt sett baserats 


på nätverk utanför LU.


•	 Blandning av seniora och yngre blivande 


forskningsledare. 80 % av pengarna har gått till post 


docs och doktorander. Detta bådar gott för framtiden.


•	 Lyckad integration mellan LU och GU.


•	 Kopplingar BECC, MERGE och LUCCI. Centre for 


Environmental and Climate Research (CEC) paraply.


•	 Takten som BECC har närmat sig målen i 


projektbeskrivningen i relation till den ambitiösa 


målsättningen. Tillsatt action groups för att öka takten. 


•	 Stödbrev från organisationer i ansökan. BECC har varit 


långsamma i att återkoppla till dessa. 


•	 De starka ämnesöverskridande delarna har BECC 


enbart delvis fått till. Det finns påbörjad dialog men i 


praktiken är det mindre än vad BECC hade planerat för.


•	 Underskattat behov av vetenskaplig samordning. Behov 


av att anställa direkta motorer för att länka ihop och få 


till tvärvetenskapen. 


Opportunities Threats


•	 Centrumbildningen CEC.


•	 Forskningssamordnare.


•	 Post-doc finner sin plats.


•	 Tvärvetenskap är normen.


•	 Friends grupp avnämare för klimatsystemtjänster.


•	 Håller inte måttet i förhållande till den internationella 


utvecklingen av området. Öka takten och excellensen i 


tvärvetenskapen. 


•	 Finanseringsmodell efter 2014 oklar. 


•	 Kommer samarbetet med GU att fortsätta? 


Omorganisation på GU som eventuellt kan påverka. 


•	 Hur står sig statusen för miljöforskning i ljuset av 


medvinden för medicin, biomedicin och teknik i Lund?


•	 Ökad splittring av forskning kring klimat och 


ekosystemtjänster.


•	 Svårare att rekrytera post docs pga. oklara karriärvägar 


och inget tenure track system (jämför Tyskland där det 


finns biträdande professur).


Planering och visioner för framtiden
•	 Överväga någon form av fastare centrumbildning i systemet av miljöer (BECC, MERGE, LUCCI, CEC) – vad är då fokus 


eller kärnan i forskningsområdet?


•	 Dock behov av att behålla amöbaliknande struktur, bl.a. pga. laborativ verksamhet.


•	 Cambridges ”Networks and Initiatives” en möjlig modell?


•	 Stanford-Woods Institute har fellowships knutna till forskningstema. Fellowships gemensamma för BECC, MERGE och 


LUCCI?


•	 Linnémiljön LCCC har en besläktad ansats med fokusperioder kring teman (logistik, matematik), där man kan söka 


stipendier under en forskningsperiod. Detta ger synlighet och fart till verksamheten.
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4.2.2 BioCARE - Biomarkers in Cancer Medicine
Tisdagen den 9 oktober


Deltagare: Sven Strömqvist, Sven Påhlman, Thoas Fioretos, Kristin Lindell, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Verksamhet i full aktivitet (bra samarbete med GU) – 


stor uppslutning av LU cancerforskare.


•	 Forskarskolan, navet som samlar forskarna (2 retreats 


och 2 advanced seminars per år).


•	 Relevant forskning (translationell).


•	 Bildande av cancercentrum i Lund och Göteborg.


•	 Koppling till sjukvård och industri en styrka men också 


den stora utmaningen. ”BioCARE trial group” där 


kliniker deltar.


•	 Begränsade medel för själva SFOn. MedFak anser att 


BIOCARE själv ska stå för allt och medfinansierar t.ex. 


inte rekryteringar.


•	 Bred forskningsmiljö, svårt med fokus i 


rapportsammanhang.


•	 Svårt att kommunicera med Medicinska Fakulteten 


(energidränerande).


Opportunities Threats


•	 Medicon Village.


•	 Stärka bra cancerforskning av klinisk relevans. Dock 


svårighet pga. SUS pressat och mediciner dyra.


•	 Genom BioCAREs miljö skapa nya kontaktytor för hela 


landet, forskare/forskare, forskare/industri.


•	 Förbättra möjligheten att rekrytera toppforskare.


•	 Skapa möjligheter till nya forskningskonstellationer och 


mer konkurrenskraftiga forskningsansökningar.


•	 Stödja yngre och lovande cancerforskare, bl.a. genom 


träffar mellan åldersgrupper i social samvaro. 


•	 Förlora fortsatt stöd pga. konkurrens med övriga två 


SFO för cancer.


•	 Svag relation till fakultetsledning (ingen strategisk 


diskussion, beslut av ekonomisk betydelse, bl.a. 


medfinansiering till Medicon Village från BioCARE 


fattas utan att BioCAREs styrelse är involverad).


•	 Fakultetsledningen har svårt att skilja mellan BioCARE, 


Medicon Village och LUs cancerforskning.


•	 Trångboddheten i Malmö.


•	 Förseningen av bildandet av ett Cancercentrum, LUCC.


•	 BioCAREs ledning slits ned. 


Planering och visioner för framtiden
•	 Fortsatt stöd till bra och viktig translationell forskning.


•	 Fortsatt teambuilding genom BCs forskarskola och retreats – skördetid för den grund som redan lagts.


•	 Successiv föryngring av BioCAREs styrelse. Sven Påhlman och Carl Borrebaeck avgår med pension om ca 4 år medan 


Thoas Fioretos förväntas kvarstå. Sara Ek och Kristian Pietras adjungerade till styrelsen idag.


•	 Konsolidering av LUCC– understödja kreativa miljöer – etablera vass seminarieserie med inbjudna internationella topp-


forskare.


•	 Rekrytera unga lovande forskare.
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4.2.3 ELLIIT – Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology
Fredagen den 24 augusti


Deltagare: Sven Strömqvist, Karl-Erik Årzén, Fredrik Tufvesson, Birgitta Larsson, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Lyckats bra med att skapa en miljö av två jämbördiga 


universitet (LU, LiU) och två mindre högskolor (BTH, 


HH). 


•	 20 projekt, där alla ska innehålla samarbete mellan 


minst två lärosäten.


•	 Hälften av pengarna till permanenta tjänster, nästan 


uteslutande från internationella domänen.


•	 Gått bra med organisation och management pga. 


Lennart Ljungs (ordf. ELLIITs styrelse) stora legitimitet.


•	 Lite skav mellan ELLIITs styrelse och deras industriråd 


där det senare vill bestämma mer.


•	 Oklar roll för ELLIITs Industrial Advisory Board. Åtgärd – 


mer formell rollbeskrivning.


Opportunities Threats


•	 ELLIITs koordinator i Lund har blivit Industrirådets 


ambassadör.


•	 Hitta balans i forskningen mellan vision 


och i tangentens riktning: hur förklara för 


utvärderingspanelen.


•	 Hålla forskarna engagerade i miljön. 


Planering och visioner för framtiden
•	 Åtgärda de punkter som den egna externa utvärderingen identifierat.
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4.2.4 EpiHealth – Epidemiology for Health
Tisdagen den 21 augusti 


Deltagare: Sven Strömqvist, Peter Nilsson, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Fakultetsövergripande samarbeten.


•	 Brett ämne, brett nätverk, många deltagare.


•	 Många unga forskare, många kvinnor.


•	 Internationell samverkan, EU Interreg projekt med 


Danmark.


•	 Av intresse för allmänheten om bl.a. hälsorisker. 


•	 Tematiskt splittrat.


•	 Kulturmotsättningar Lund-Malmö, Lund-Uppsala och 


mellan olika forskningsdiscipliner.


•	 För liten ekonomisk bas med tanke på åtaganden, bl.a. 


screeningkohorten.


•	 Svårt att samla styrelsen för personliga möten, ofta 


telefonmöten. Internat endast en gång per år för hela 


nätverket.


Opportunities Threats


•	 Stark bas för gränsöverskridande verksamhet och 


forskning.


•	 Nationellt ledande inom flera områden, t ex 


reproduktions- och nutritionsepidemiologi, samt viss 


biobanksrelaterad forskning.


•	 Tillgång till stora epidemiologiska databaser, samt 


skapande av en ny kohort inom EpiHealth (45-70 år).


•	 Fruktbar utveckling av gen-miljö. interaktionsanalyser, 


ett flertal fina publikationer.


•	 Samverkan med andra SFOn inom LU (EXODIAB, 


eSSENCE).


•	 Healthy ageing som bra strategi, är i samklang med EUs 


intentioner.


•	 Potentiellt kan lagstiftningen för biobanker bli ett 


hot om denna inte ändras och anpassas i form av 


ny biobankslag samt lag om befolkningsstudier som 


väntas under 2013.


•	 Problem inom biobankerna med samverkan.


•	 Ekonomiska problem.


•	 Samverkansproblem mellan discipliner.


Planering och visioner för framtiden
•	 Vi har ett bra koncept ”Healthy ageing” – som ger möjlighet till bred samverkan med olika forskargrupper samt fakul-


tetsöverskridande där vi hoppas på samspel och nya konstellationer med andra forskargrupper vid LU.


•	 Under de närmaste åren kommer vår satsning på reproduktionsepidemiologi att innebära fler analyser ur ett livsför-


loppsperspektiv samt samverkan med sjukvården i de kliniska delarna som tillhör reproduktionsmedicinen, vi planerar 


att gemensamt bilda ett nätverk för ”center of excellence” som knyter ihop områdets olika delar.


•	 Inom nutritionsepidemiologi pågår en stor och omfattande satsning där grundforskare möter epidemiologer samt experter 


på näringslära och utveckling av nya födoämnesprodukter, här finns möjligheter till samverkan med näringslivet.
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4.2.5 eSSENCE  – The e-Science Collaboration
Onsdagen den 15 oktober 


Närvarande: Sven Strömqvist, Göran Sandberg, Magnus Ullner, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Variationen av projekt ger stor och attraktiv yta för 


eSSENCE totalt.


•	 Bredden är också en svaghet om inte samordning 


och ömsesidigt förtroende kan byggas upp i nya 


konstellationer. 


Opportunities Threats


•	 Samordning mellan 1) aktiviteter runt 


e-vetenskap, 2) datorinfrastruktur (Lunarc) och 3) 


forskningsinfrastruktur såsom LBIC, MAX IV, ESS, 


HumLab, ICOS etc. 


•	 Bristande kommunikation och motstridiga prioriteringar 


kan ge ett splittrat eSSENCE. 


Planering och visioner för framtiden
•	 Under de kommande åren bör arbetet fokuseras på att skapa ramarna för hur de olika miljöerna som ingår i eSSENCE@


LU kan bygga vidare på de fundament som de gemensamt utgör. 


•	 Därvid måste olika synergier identifieras och exploateras mellan projekten och också involvera andra projekt och aktiviteter 


inom miljöerna.


•	 Förhoppningen är att också involvera andra miljöer som på olika sätt kan dra nytta av aktiviteterna inom de existerande 


projekten. 
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4.2.6 EXODIAB - Excellence in Diabetes Research in Sweden
Onsdagen den 12 september 


Närvarande: Sven Strömqvist, Leif Groop, Maria Gomez, Erik Renström, Maria Olofsson, Birgitta Larsson, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Translationell forskning.


•	 ANDIS – alla nya diabetiker i Skåne.


•	 Samarbete med Uppsala – unik tillgång till 


humanmaterial.


•	 Bredden och djupet i forskningen.


•	 Världsledande forskning.


•	 Human Tissue Lab (human validation).


•	 Omics plattform.


•	 Action groups (samarbetserfarenhet).


•	 Starka biobanker och databaser för patientselektering.


•	 Eget innovationsstöd (Innovation Officer).


•	 Behov av att skapa självförsörjande plattform för 


innovation med långsiktig hållbarhet.


•	 Begränsad kommersiell erfarenhet/samarbete med 


industrin). 


•	 Generationsväxling? Seniora karriärvägar. Leif Groop 


vill fortsätta efter pensionsåldern 67 år – inte minst 


för att garantera sitt ERC-grant, dessutom position i 


Finland.


Opportunities Threats


•	 Samarbete med Antidiabetic food centre har blivit 


bättre. 


•	 Medicinska fakultetens dekan bra stöd för EXODIAB.


•	 Vill gärna skapa en PhD-del.


•	 Påbörjat samarbete med Lars Samuelsson (Nano) och 


möjligheten att konstruera en blodsockermätare.


•	 Ändringar i Life Science industrin skapar nya 


samarbetsmöjligheter.


•	 Kommersiell enhet (Diabridge) för kunskap och 


samarbete.


•	 Samarbete med KI-SRP för nationell diabetes styrka.


•	 Rekrytering av externa lärare i bioinformatik.


•	 Mycket trögt att få till stånd förändring i 


undervisningen. LU vill expandera utbildning för 


bioinformatiker – behov av fler bioinformatiker.


•	 LU har en brist på patentjurister med rätt kommersiell 


erfarenhet.


•	 Utvecklingstiderna för läkemedel är väldigt långa och 


dyra.  Måste a) skydda våra tidiga upptäckter och b) 


inleda bra samarbeten med läkemedelsindustri.


•	 Andra forskningsinstitut/universitet skapar samarbeten 


med industrin: hur positionera EXODIAB?


•	 Life science kompetens i regionen/Sverige?


Planering och visioner för framtiden
•	 Vill skapa en MDPhD.


•	 Bioinformatik mycket viktigt. Måste utvecklas.
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4.2.7 MECW - The Middle East in the Contemporary World 
Fredagen den 26 oktober 


Närvarande: Sven Strömqvist, Leif Stenberg, Andreas Andersson, Birgitta Larsson, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Forskningsmässigt går det bra.


•	 Mastersprogram – dubblering av antal studenter, högst 


söktryck i Sverige. 


•	 Ekonomi: bra förbrukning av medel 2011, 2012. 


•	 Behov av proaktiv controller, som kan delta i 


ansökningar eller köpa motsvarande tjänst centralt.


•	 Spretar lite för mycket.


•	 Flytten till Wrangel & Josephson. Beslut tas centralt. 


•	 Tappar professor. Behöver stärka kompetensen.


Opportunities Threats


•	 Stark marknadsföring och starkt varumärke idag, bygga 


vidare på detta och konsolidera. 


•	 Mänskliga rättighetsprojekt i Mellanöstern. 


•	 Partnerskap med amerikanska universitetet i Beirut.


•	 Qatar Foundation.


•	 Kalla en kvinnlig professor.


•	 Ekonomi och utvärdering – vad händer?


•	 Oklarhet efter 2015. 2 tjänster varslas vår och höst 


2012. Skifte i post doc. 


•	 Fluktuation i personalstyrka. Behöver stabilitet.


•	 Obalans mellan de fyra domänerna i produktivitet. Alla 


bidrar inte alltid. Risk att gamla konflikter blossar upp 


pga. uppdelningen i domäner.


Planering och visioner för framtiden
•	 Strategi att verksamheten ska ligga närmare centret, knyta ihop MECWs forskning och centrumbildningen i CMÖ (Centrum 


för Mellanöstern) tydligare. 


•	 Montera ner de fyra forskningsdomänerna.  


•	 Konsolidera centret, inte bli större eller mindre, utan befästa det som finns sedan starten för tre år sedan. Stärka relationen 


till islamologi. 


•	 Eventuellt lyfta judaistik. 


•	 Extrastöd till MECW (1 MSEK) ska utvärderas för eventuell fortsättning. Stöd till statsvetenskap är idag en doktorand 


(fortsätta) och en post doc (ingen fortsättning). Leif Stenberg önskar att stödet fortsätter om än i mindre omfattning. 
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4.2.8 MERGE – ModElling the Regional and Global Earth System 
Fredagen den 24 augusti 


Deltagare: Sven Strömqvist, Markku Rummukainen, Erik Swietlicki, Birgitta Larsson, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Klimatfrågorna är aktuella både på forskningsagendan 


och på samhällets agenda (t ex klimatförhandlingarna, 


utsläppsminskningar, klimatanpassning, miljömålen).


•	 SFO en hävstång för deltagande i t ex EC-Earth; SFO 


som bas ger långsiktighet för medverkan.


•	 Sotinitiativet, Pufendorf-tema.


•	 Starkt nationellt nätverk.


•	 LU-internt nätverk mellan stora satsningar: BECC, 


LUCCI, ICOS, CEC, Klimatinitiativet.


•	 Forskarskolan ClimBEco.


•	 Vi har kontakter med och närvaro hos avnämare.  


•	 Många forskare på flera olika håll.  Forskningsrådens 


beslut ledde till svag finansiering av många associerade 


grupper, där flera är ”marginella”.


•	 Infrastruktur för beräkningar och data är mycket viktigt, 


men svårt att pussla ihop; saknar medel för det.


•	 Brist på närvaro i Stockholm; försvårar outreach.


Opportunities Threats


•	 Ingångar finns: Sveriges klimatarbete och engagemang 


i internationella förhandlingar, Färdplan 2050, m fl.


•	 Mer e-science kan byggas på den avancerade 


modelleringen och stora databaser.


•	 Samarbete med ICOS (Integritet Carbon Observation 


System).


•	 På längre sikt ESFRI – på kortare sikt ACTRIS.


•	 Margot Wallström som dörröppnare.


•	 Klimat- och hållbarhetsforskning vid hela Lunds 


universitet, synergier!


•	 Satsningar genom Pufendorfinstitutet möjliggör 


planering och initiering av nya satsningar.


•	 Vi vet inte hur utvärderingen kommer att se 


ut vad gäller forskning, forskarutbildning, 


samhällsnytta. MERGE’s effekter på samhället ligger 


på myndighetsvärlden, policies etc. snarare än 


innovationer, näringslivet. Ger ovisshet. Hur kommer 


det utåtriktade arbetet att premieras jämfört med 


forskningen?


•	 Infrastruktur, behov av tillräckliga resurser och stabil 


tillgång för samlade körningar av koder.  


•	 Vid ev. regeringsskifte – vad vill den nya regeringen 


sätta för prägel på klimatforskningen, kommer SFOna 


att fortsätta?


Planering och visioner för framtiden
•	 Proaktivitet viktigt – ta uppdraget att definiera vad klimatmodeller är och hur MERGE finns med på den nationella och 


europeiska strategiska forskningsagendan.


•	 En del av sammansatt område klimat och hållbarhet vid LU?


•	 Större synlighet, t ex högnivåkonferens om klimat och skog, miljö; klimat och ekonomi? Med hjälp av/i samarbete med 


LMK-stiftelsen? 


•	 Universitetsövergripande klimat och hållbarhetsinitiativ? Skulle kunna ge möjlighet att lyfta hela området på LU, profilera 


klimatfrågan utåt, och att använda som plattform inåt i LU. 
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4.2.9 Multipark – Multidisciplinary Research Focused on Parkinson’s Disease
Onsdagen den 12 september 


Närvarande: Sven Strömqvist, Susanne Iwarsson, Oskar Hansson, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Excellent forskning, främst inom det experimentella 


området.


•	 Stora framgångar när det gäller att attrahera 


externfinansiering.


•	 Detta gör att man nu kan utveckla de delar som 


ännu så länge är svagare.


•	 Intresse och engagemang för att utveckla 


utbildningen, främst på avancerad och forskarnivå.


•	 Högskolepedagogisk kompetens och medvetenhet 


generellt sett ej tillräcklig för stark utveckling av 


utbildning på avancerad och forskarnivå.


•	 Svagare tillväxt inom vissa delar av miljön. 


•	 Vakuum gällande ledarskapskapacitet.


•	 Icke-instrumentell styrelse 2010-2012.


Opportunities Threats


•	 MultiPark har fått mycket positiv uppmärksamhet.


•	 Bra finansiering.


•	 Unik bredd från experimentell över klinisk till 


hälsovetenskaplig forskning.


•	 Det finns engagemang för förändring och 


utveckling.


•	 Svårt att rekrytera forskare inom klinisk- och 


vårdvetenskaplig forskning. 


•	 Svårt med kommunikationen mellan olika nivåer 


inom LU (rektor/fakultet/ koordinator).


•	 Låg tillit mellan medarbetare och mellan olika delar 


av miljön.


•	 Bristande förtroende för styrelse och styrgrupp.


Planering och visioner för framtiden
•	 Kommunikation, identitet och tillit måste stärkas.


•	 Ledningen av MultiPark ska utvecklas och stärkas.


•	 Styrelsen för 2013-2014 ska ha en sammansättning med fler externa ledamöter.


•	 Ledning och organisation fr.o.m. 2015 måste klargöras – för SFO inom LU generellt och specifikt för MultiPark.
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4.2.10 nmC@LU - Nanometer Structure Consortium 
Tisdagen den 21 augusti 


Närvarande: Sven Strömqvist, Lars Samuelson, Heiner Linke, Anneli Löfgren, Birgitta Larsson


 


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Forskningskompetens.


•	 Ledningsstruktur.


•	 Nyskapande.


•	 Många miljöer och fakulteter.


•	 För mycket internrekrytering – monokulturell miljö.


•	 Fakulteterna ser i första hand till EN fakultet.


•	 Svårt hitta en one-liner om vad nmC är.


•	 Utmaning att koordinera så olika ämnen som ingår i 


miljön.


Opportunities Threats


•	 Stora behov utifrån: energibehovet och efterfrågan på 


nano safety.


•	 Det stora genombrottet miljön nu är mogen för.


•	 Hur går det med konsortiets status i framtiden: 


ekonomi, organisation och då särskilt relation till 


universitetsledningen?


•	 Framtida finansiering.


•	 Att miljön splittras.


•	 Nanoområdet kan få dåligt rykte pga. ev. hälsorisker.


Planering och visioner för framtiden
•	 nmC@LU har ännu ingen formell relation till Myfab. Det vore bra men inte avgörande om detta kom till stånd. 


•	 Skifte i ledarskap: Heiner Linke ny koordinator, Lars Samuelson och Sara Linse biträdande koordinatorer.
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4.2.11 SPI – Sustainable Production Initiative 
Tisdagen den 11 september 


Deltagare: Sven Strömqvist, Jan-Eric Ståhl, Carin Andersson, Birgitta Larsson, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Industrisamarbetet.


•	 Forskningen har haft viss påverkan på 


grundutbildningen.


•	 Mer än dubblerat publiceringstakten och H-index.


•	 Satsat mycket på inomvetenskaplig forskning.


•	 Hur SFO påverkat GU.


•	 Internationalisering.


•	 Organisation och management: relation med Chalmers.


•	 Behövs högre prioritet i lokalfrågan.


•	 Rekrytering av doktorander, strukturellt problem att 


fånga toppkrafter så mycket högre löner i industrin 


(ämnet ligger precis i gränslandet mellan tillämpad 


forskning och industri). Doktoranderna måste vara 


anställningsbara i industrin.


Opportunities Threats


•	 Välkomna i Asien.


•	 ESS/MAX IV.


•	 Vi vill bygga ett kompetenscentrum inom forskning och 


produktionsteknik för ESS och MAX IV.


•	 Kompetenscentrum inom tillverkningsindustrin, bygga 


försök i de avancerade materialen. Centrats uppgifter: 


vetenskaplig forskning, konstruktionslösningar 


tillsammans med företag, kursverksamhet, 


forskningsresultat spridas till andra sektorer 


(livsmedel, läkemedel), använda MAX IV/ESS som 


undersökningsmetod.


•	 Chalmers assimilerar SPI i utvärderingen och LU-SPIs 


resultat framgår inte eller står för sig självt.


•	 Arbeta tillsammans med andra universitet – maktkamp.


•	 SSF kommer inte att fortsätta stötta produktforskning.


•	 SSF har uttalat att produktionsrelaterad forskning inte 


håller samma kvalitet som annan forskning. Här gäller 


det att vara proaktiv inför utvärderingen. Jan-Erik Ståhl, 


ordförande i Svenska produktionsakademien, och har 


i uppdrag att svara SSF. Uppryckning har skett – se på 


tendensen när man utvärderar.


Planering och visioner för framtiden
•	 Vill bygga ett kompetenscentrum inom forskning och produktionsteknik för ESS och MAX IV.
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4.2.12 Stem Therapy – National Initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy
Onsdagen den 12 september 


Deltagare: Sven Strömqvist, Zaal Kokaia, Jonas Larsson, Birgitta Larsson, Tina Trollås


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Rekryteringsstrategi – hämta personer som är i 


en relativt tidig fas av sin karriär – flera lovande 


kandidater.


•	 Väldigt stark international advisory board.


•	 Stark tradition av stamcellsforskning i Lund. 


•	 Välfungerande forskarskola som verkar över alla nivåer 


från masterstudenter till unga forskargruppsledare. 


•	 Det translationella och kliniska är miljöns 


innovationsfält och styrka.


•	 Ovisshet i tjänstestrukturen. Behövs tydlighet kring 


karriärvägar vid LU, t.ex. vad gäller tenure track. Viktig 


policyfråga för att göra bra rekryteringar. 


•	 Ingen feedback på de årliga rapporterna.


•	 Saknar GMP faciliteter för celltransplantation.


•	 Henrik Semb har flyttat till Köpenhamn. Men kvar 


20 % vid LU för att utgöra en brygga mellan LU och 


Köpenhamn. 


•	 Bristande synligheten för miljön. 


Opportunities Threats


•	 Gemensam rekrytering med Hemato-Linné i 


bioinformatics (rekommendation från advisory boards).


•	 Top notch platform IPS technology.


•	 Vad kan vi göra som man inte kan göra på andra 


ställen? Det translationella (svårare att komma till skott 


i t.ex. USA).


•	 Utbildning – bra forskarskola.


•	 Upphandlingsprocessen är så långsam vid LU att den 


riskerar att försena projektet menligt. Det behövs ett 


mellanled i kommunikationen mellan det vetenskapliga 


och det juridiska.


•	 Vore bra med effektivare samordning av användning 


av befintlig utrustning – skulle snabba upp 


åtkomlighetstiderna.


Planering och visioner för framtiden
•	 Miljön vill på sikt utveckla den translationella och kliniska delen av programmet – något som kräver stora satsningar och 


effektiv samordning mellan flera aktörer.


•	 Planerna på ett laboratoriemedicinskt centrum har lagts på is. Ett alternativ är att lägga faciliteten som ett privat företag 


på Medicon Village.


•	 Behöver strategi för hur Uppsala ska inkluderas framöver. Kan bli aktuellt att engagera ledning för LU och UU. 
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4.3 VINN EXCELLENCE


VINN Excellence Center ska verka för att ny kunskap och ny teknik leder till nya produkter, processer och tjänster. Forskningen 


som bedrivs kan vara såväl grundforskning som tillämpad forskning. Centrumen är en form för samverkan mellan universitet, 


näringsliv, offentlig verksamhet och andra forskningsutförande organisationer. VINN Excellence Center finansieras av Vinnova.  
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4.3.1 Anti Diabetic Food Centre 
Fredagen den 23 november


Närvarande: Sven Strömqvist, Inger Björck, Maria Johansson, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Multidisciplinär forskning.


•	 Nya gränssnitt mellan forskningsområden.


•	 Bra förankring och intresse på företagssidan; starkare 


relationer i nya etappen.


•	 Har strategi för innovationer baserad på forskningen 


samt implementering inom sjukvården.


•	 Bra samarbete med LUIS och LUs jurister.


•	 Saknar representation inom vissa livsmedelsbrancher  


t ex mejeriindustri inkl. handel.


•	 Brist på försökspersoner.


Opportunities Threats


•	 Stora utvecklingsmöjligheter med Food Best (Food 


KICen).


•	 Att få ut kunnande på marknaden.


•	 Forskningsgenombrott.


•	 Translationell forskning.


•	 Begränsad finansiering – alla forskargrupper kan inte få 


lika mycket pengar.


Planering och visioner för framtiden
•	 Stora utvecklingsmöjligheter med Food Best (Food KICen). Kan bli något som ”tar över” efter nuvarande kontraktsperiod.


•	 Nya lokaler kommer att möjliggöra större och mer anpassade kliniska livsmedelsstudier. Viss utrustning kommer att 


behövas. 


•	 Vill gärna initiera en multidisciplinär ”school of prevention” baserat på forskning kring livsstil. Grund- och fortbildning. 


Detta är ett område där hela samhället behöver engagera sig och bli proaktivt och som kan engagera kompetenser på 


flera fakulteter. Fin profilering för LU och ger konkurrensfördel.


 







49


4.4 FAS-CENTRA


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning på 


arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap.


FAS satsar bland annat på starka forskningsmiljöer, så kallade FAS-centra. Stödet till FAS-centra är ett komplement till uni-


versitetens basresurser och möjliggör långsiktiga och strategiska satsningar på forskning som har förmågan till vetenskaplig 


förnyelse.







50


4.4.1 CASE - Center for Ageing and Supportive Environments 
Fredagen den 23 november


Närvarande: Sven Strömqvist, Susanne Iwarsson, Agneta Ståhl, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Unik forskningsinriktning.


•	 Stark samhällsrelevans i forskningen.


•	 Forskning som implementeras och utvärderas avseende 


effekter för brukare och samhällsaktörer.


•	 Internationellt nätverk och forskningssamarbete.


•	 Brukarråd.


•	 Stark och varierad publiceringsprofil.


•	 Fortsatt finansiering för forskarskola – samarbete med 


KI samt med MultiPark & Metalund.


•	 CASE – etablerat varumärke.


•	 Stark och engagerad grupp av doktorander och unga 


forskare.


•	 Forskningsinriktningen faller ibland mellan stolarna hos 


finansiärer och inför publicering.


•	 Genusbalansen.


•	 Krävs högre aktivitet bland fler forskare vad gäller 


extern finansiering.


•	 Alltför få medverkande seniora forskare.


Opportunities Threats


•	 Samverkan med SFO neuro (MultiPark).


•	 Samverkan med det nya trafikinstitutet K2.


•	 Forskningsinriktning som gynnas av den nya 


forskningspropositionen.


•	 Ökat intresse från unga forskare från andra länder.


•	 Stark aktör i nationell samverkan inom 


forskarutbildning för äldreforskning.


•	 Tillgång till databaser för tvärvetenskaplig forskning.


•	 Generationsskifte i ledningen.


•	 Obalans mellan de medverkande fakulteterna.


•	 Svårt att få igång, upprätthålla och utveckla 


fakultetsöverskridande tvärvetenskapligt samarbete.


•	 Administrativa olikheter mellan fakulteterna.


Planering och visioner för framtiden
•	 Arbetar aktivt för att utveckla forskningen och undvika ”more of the same”.


•	 Behöver stöd från rektorsämbetet för att skapa förutsättningar för permanent finansiering efter 2016.


•	 Stärka positionen som viktig aktör inom tvärvetenskaplig forskning som förenar inriktningarna åldrande & hälsa, vård-


forskning och samhällsbyggnad.
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4.4.2 Metalund – Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle 
Onsdagen den 19 december 


Närvarande: Sven Strömqvist, Maria Albin, Mats Bohgard, Joakim Borgertz, Birgitta Larsson


SWOT-analys


Strengths Weaknesses


•	 Forskarskola.


•	 Även om FAS-medlen är små i förhållande till storleken 


på miljön möjliggör de satsningar som annars inte 


gjorts. Mycket viktigt.


•	 Finansieringens långsiktighet.


•	 Attraktiv miljö för gästforskare.


Opportunities Threats


•	 Regionalt kompetenscentrum i södra Sverige.


•	 Vidga samarbete med andra delar av universitetet. Det 


finns fler delar av LU som skulle vara värdefulla att ha 


med; t.ex. när man kommer in på frågor om makten 


över arbetet.


•	 Svårt att samarbeta med vissa fakulteter som har 


annorlunda ”kultur”. 


•	 Otydliga karriärvägar för yngre forskare.


•	 Avsaknad av långsiktig finansiering efter 2016.


Planering och visioner för framtiden
•	 Regionalt kompetenscentrum i södra och västra Sverige på gång. Kompetencentrat kan vara en möjlig fortsättning för 


Metalund efter det att nuvarande finansiering upphört.
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Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under 
perioden 29 september 2013 till 14 november 2013 
 
 Ärendemening 


 
Datum för beslut 


1.  Överklagande av tillsättning av anställning som 
professor i klinisk neurovetenskap 


2013-10-03 
 


2.  Yttrande över vad som framförts i en anmälan till 
JO, dnr 4420-2013 


2013-10-03 
 


3.  Utredning av högskolepedagogisk utveckling och 
utbildning (Ändringsbeslut) 


2013-10-03 
 


4.  Anmälan om vetenskaplig oredlighet; avvisning 2013-10-10 


5.  Medel till Bopoolen 2014 och 2015 2013-10-10 


6.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
tillämpad berggrundsgeologi 


2013-10-17 
 


7.  Utseende av ledamöter i Nämnden för utredning 
av vetenskaplig oredlighet 


2013-10-17 
 


8.  Prognos över beräknat utfall för anslaget till 
utbildning  


2013-10-17 
 


9.  Universitetets resultatredovisning enligt 
Förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag 


2013-10-17 
 
 


10.  Utseende av ordförande och ledamöter i styrelsen 
för Centrum för samhällets resiliens/Center for 
Societal Resilience 


2013-10-17 
 
 


11.  Ansökan om utvidgat tillstånd att utfärda 
ämneslärarexamen vid Lunds universitet 


2013-10-14 
 


12.  Anställning som adjungerad professor i 
neurokirurgi 


2013-10-24 
 


13.  
Medel till Interreg projektet Creating Competitive 


2013-10-24 


2013-11-19 
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Jobs 


14.  Medel till studentprojektet En väg framåt på Lunds 
Fontänhus  


2013-10-24 
 


15.  Anmälan om vetenskaplig oredlighet 2013-10-31 


16.  Anmälan om vetenskaplig oredlighet  2013-10-31 


17.  Medel till konferensen Innovation in Mind 2013-10-31 


18.  Medel till utrustning inom biokemi och 
strukturbiologi 


2013-10-31 
 


19.  Medel för gränsöverskridande verksamhet vid 
Pufendorfinstitutet 


2013-10-31 
 


20.  Yttrande över Utredning och samlad redovisning 
av transportmyndigheternas forsknings- och 
innovationsverksamhet 


2013-10-31 
 
 


21.  Yttrande: Kommunal medfinansiering av 
forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier (Ds 
2013:54) 


2013-10-31 
 
 


22.  Utseende av vice ordförande i styrelsen för 
Universitetets särskilda verksamheter (USV) 


2013-11-07 
 


23.  Anställning som adjungerad professor i 
kemiteknik med inriktning mot membranteknik 


2013-11-07 
 


24.  Anställning som adjungerad professor i 
konstruktionsteknik med inriktning mot industriell 
framtagning av träkonstruktioner 


2013-11-07 
 
 


25.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
obstetrik och gynekolog 


2013-11-14 
 


26.  Anställning som adjungerad professor i 
cancerepidemiologi 


2013-11-14 
 


27.  Utlysning av anställning som professor i 
kärlkirurgi 


2013-11-14 
 


28.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
innovationspolitik 


2013-11-14 
 


29.  Ändring av namn på Centrum för Danmarksstudier  2013-11-14 


30.  Tilldelning av medel avseende 
jämställdhetssatsning 2013 


2013-11-14 
 


31.  Finansiering av expertstöd 2014 2013-11-14 


32.  Temporär ersättning för uppgifter inom 2013-11-14 
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utbildningsnämndens område   


33.  Finansiering av en anställning som seniorprofessor 
i musik och samhälle vid Konstnärliga fakulteten 


2013-11-14 
 


34.  Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för 
AF Borgen AB  


2013-11-14 
 


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


2013-11-14 
 


 
 
 
Remisser inkomna under perioden 29 september 2013 till 14 
november 2013 
 


1.  Organisering av framtidens e-förvaltning. Svar till Näringsdepartementet 
senast 2014-02-03. 
 


2.  Skatteverkets promemoria Behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
verksamhet med brottutredningar. Svar till Finansdepartementet senast 
2013-12-17. 
 


3.  Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Svar till Miljödepartementet 
senast 2014-01-10. 
 


4.  Hushållning med havsområden. Svar till Miljödepartementet senast 2014-
12-20. 
 


5.  Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning. 
Svar till Miljödepartementet senast 2014-12-20. 
 


6.  Reviderad promemoria Viss kreditgivning till konsumenter. Svar till 
Finansdepartementet senast 2013-11-15. 
 


7.  Förändrad instansordning för va-målen samt missiv. Svar till 
Socialdepartementet senast 2012-12-23. 
 


8.  Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58). Svar till 
Kulturdepartementet senast 2014-01-10. 
 


9.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning 
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Svar till 
Miljödepartementet senast 2013-11-15. 
 


10.  Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av uppdraget att göra en 
utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya 
strandskyddsreglerna. Svar till Miljödepartementet senast 2014-01-01. 
 


11.  Etisk kod psykoterapeuter. Svar till Akademikerförbundet SSR senast 
2013-11-08. 
 


12.  Möjligheten att säkra egendom som misstänkts vara föremål för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Svar till Justitiedepartementet 
senast 2013-11-12. 







 4 
 


13.  En enklare detaljplaneprocess. Svar till Socialdepartementet senast 2013-
12-10. 
 


14.  ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Svar 
till Jordbruksverket senast 2013-11-15. 
 


15.  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - 
föreskrifter och allmänna råd. Svar till Boverket senast 2013-12-13. 
 


16.  Förslag till förordning om förebyggande och hantering av introduktion 
och spridning av invasiva främmande arter. Svar till Miljödepartementet 
senast 2013-12-10 
 


17.  Förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation. 
Svar till Näringsdepartementet senast 2013-11-08. 
 


18.  Tillsyn över civila statsfartyg (2013:60). Svar till Näringsdepartementet 
senast 2014-01-15. 
 


19.  Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (Ds 2013:63). Svar 
senast 2 december 2013. Samråd om lämpliga källor enligt artikel 3 i 
direktiv 2012/28/EU. Svar till Justitiedepartementet senast 2013-12-02. 
 


20.  redovisningen av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom 
regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havs- och 
vattenmyndigheten. Svar till Miljödepartementet senast 2013-12-13. 
 


21.  Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram 
förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå. Svar till 
Miljödepartementet senast 2013-12-13. 
 


22.  Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen svar 
till Miljödepartementet senast 2013-11-25. 
 


23.  Domstolsverkets promemoria med förslag till inrättande av 
försöksverksamhet med extern adjunktion vid tingsrätt och 
förvaltningsrätt. Svar till Justitiedepartementet senast 2013-12-20. 
 


24.  Boverkets förslag till allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan 
Svar till Boverket senast 2013-11-04. 
 


25.  Åtgärder inom aktivitetsstödet Ds 2013:59 Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 2013-12-06. 
 


26.  Kartläggning av lärosätenas klagomålsrutiner. Svar till 
Universitetskanslerämbetet senast 2013-10-28. 
 


27.  Förslag till Lunds program för en ekologiskt hållbar utveckling 2013-
2020, LundaEko II - KS 2013/0455. Svar till Lunds kommun senast 
2013-11-30 


 





		Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under perioden 29 september 2013 till 14 november 2013
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Utseende av ordförande och ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet 
 
 
Bakgrund 
MAX IV-laboratoriet ska enligt Förordning (1994:946) om den nationella 
forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund 
ledas av en styrelse. Denna ska bestå av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordförande 
och övriga ledamöter ska utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet (VR) och Verket för innovationssystem (VINNOVA).  
 
Universitetsstyrelsen fattade 2013-10-18 beslut om att utse åtta ledamöter till styrelsen för 
MAX IV-laboratoriet men kunde inte utse ordförande då något förslag ännu inte fanns.  
 
I samråd med VR och VINNOVA föreslås nu att professor Hans Hertz, som tidigare utsetts 
till ledamot, utses till ordförande. Detta innebär att ytterligare en ledamot ska utses. Förslag 
till ny ledamot är professor Marianne Sommarin. 
 
Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar i samråd med VR och VINNOVA att utse professor Hans 
Hertz till ordförande och professor Marianne Sommarin till ledamot i styrelsen för MAX IV-
laboratoriet för mandatperioden 2013-12-13 – 2016-10-31: 
 
Styrelsen har därmed följande sammansättning: 


− Professor Hans Hertz, Kungliga Tekniska högskolan (ordförande) 
− Generaldirektör Helmut Dosch, Deutsches Elektronen-Synchrotron 
− Professor Kristina Edström, Uppsala universitet 
− Professor Anne L´Huillier, Lunds universitet 
− Extern forskningssamordnare Helena Malmqvist, ABB 
− Professor Richard Neutze, Göteborgs universitet 
− Fd direktör Michel van der Rest, SOLEIL 
− Professor Marianne Sommarin, Umeå universitet 
− Professor Ulf Olsson, Lunds universitet 
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Process för rekrytering av rektor och prorektor  
fr o m 1 januari 2015 
 
Förslag till utformning av process för att rekrytera rektor och prorektor fr o m 
1 januari 2015 presenteras nedan. Förslaget har tagits fram av en interimsgrupp 
ledd av undertecknad och i övrigt bestående av Ann-Katrin Bäcklund, Mats 
Svegfors, Tora Törnqvist och Lars-Åke Lööv. Universitetskollegiet har vid möte 
21 november 2013 lämnat sina synpunkter som därefter har arbetats in i förslaget 
nedan. 
 
Förutsatt att beslut fattas om beredningsgruppens sammansättning ska styrelsen vid 
sammanträdet 13 december även utse de personer som ska ingå i gruppen. 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen beslutar att processen för att rekrytera ny rektor och prorektor fr o m 
1  januari 2015 ska utformas på följande sätt. 
 
Enligt Arbetsordningen för Lunds universitet ska en beredningsgrupp utses. Denna 
ska ha följande sammansättning:  
 
styrelsens ordförande (sammankallande)  
en lärarrepresentant 
en representant för externa ledamöter 
en studentrepresentant 
 
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid beredningsgruppens möten har: 
en representant för Lunds universitets studentkårer 
en representant från respektive personalorganisation 
 
Styrelsens ordförande har utslagsröst vid beredningsgruppens möten. 
 
För att säkerställa kommunikationen mellan beredningsgruppen och 
universitetskollegiet ska gemensamma möten hållas med beredningsgruppen och 
universitetskollegiets arbetsutskott och avstämningar ske i samband med större 
händelser i processen, t ex under arbete med kravprofil och urval. 
 
Styrelsen ser det som viktigt att både rektor och prorektor är personer som utses i 
kraft av egen kompetens för uppdraget. Dessutom är det nödvändigt att rektor och 
prorektor kompletterar varandra och är ett fungerande team. Beredningsgruppen 
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uppmanas att ha detta i åtanke under hela arbetet med att fram förslag till rektor 
och prorektor. Den kravprofil som tas fram för rektor ska också beakta den 
samlade kravprofilen för både rektor och prorektor. Beredningsgruppen ska till 
styrelsens sammanträde i februari 2014 föreslå process för utseende av prorektor. 
 
I sitt arbete ska beredningsgruppen genom hela processen säkerställa öppenhet och 
en god förankring inom universitet. En del i detta är att ta fram en 
kommunikationsplan för processen.  
 
Beredningsgruppen avgör i vilken utsträckning extern kompetens anlitas i 
urvalsprocessen.  
 
Beredningsgruppens administrativa stöd i arbetet är avdelningschef Cecilia 
Billgren. Gruppen ska löpande rapportera till styrelsen. 
 
 
Översiktlig tidplan 
 
Januari Arbete med att ta fram kravprofil 
 
18 februari Styrelsen fastställer kravprofil 
 
Mars Ledigkungörande och annonsering. 
 
April-maj Arbete med urval och intervjuer 
 
28 april Lägesrapport till styrelsen 
 
Juni Ev konsult genomför djupintervjuer mm 
 
Augusti Kandidater presenteras för universitetskollegiet 
 
10 september Beredningsgruppen lämnar förslag om rektor till styrelsen 
 
19 september Styrelsen fattar beslut om förslag till rektor 
 
Oktober  Regeringen utser ny rektor.  
 
  
Förändringar i tidplanen kan göras av beredningsgruppen om behov föreligger. 
 
 
 
 
Margot Wallström 
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