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Univers i te ts ledningens kans l i  
Eva Porenius  


 
 


Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under 
perioden 4 april 2014 till 22 maj 2014 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Revidering av Fördelning av rätt att underteckna vissa
avtal och ansökningar, bilaga till Föreskrifter om
fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds
universitet (delegationsordning)


2014-04-10 


2. Föreskrifter för Skissernas museum och Lunds
universitets konstsamling


2014-04-10 


3. Lunds universitets strålskyddsföreskrifter 2014-04-10 


4. Svar på Lokal remiss av SSMs inriktning avseende
referensvärden för ESS-anläggningen Lund


2014-04-10 


5. Utseende av ordförande och ledamöter till styrgruppen
för Lunds universitets hållbarhetsforum


2014-04-10 


6. Finansiering av Lunds universitets hållbarhetsforum
2014 


2014-04-10 


7. Genomförande av projektet Värdegrundsarbete vid
Lunds universitet


2014-04-10 


8. Stöd till kårer och till Akademiska Föreningen 2014 2014-04-10 


9. Yttrande över betänkandet Starka tillsammans 2014-04-17 


10. Yttrande över remiss av rapporten God Havsmiljö
2020; Del 3 Övervakningsprogram


2014-04-24 


11. Förnyad anställning som adjungerad professor i violin 2014-04-24 


12. Förnyad anställning som gästprofessor i
musikpedagogik


2014-04-24 


13. Prognos över beräknat utfall för anslaget till utbildning 2014-04-24 


14. Samfinansiering av forskarskolan Imaging med syfte
att utveckla forskning och kompetens för brukande av


2014-04-24 


2014-05-23 
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MAX IV laboratoriet och ESS 


15.  Utseende av föreståndare till Kompetenscentrum 
Förbränningsprocesser, KCFP 


2014-04-24 


16.  Ändring av sammansättning av kampanjstyrelse för 
universitetets donationskampanj ”Lunds universitet - 
För en bättre värld” 


2014-04-30 


17.  Utseende av ledamot och sekreterare i 
kampanjstyrelsen för universitetets donationskampanj 
”Lunds universitet - För en bättre värld” 


2014-04-30 


18.  Information om ledig anställning som professor i 
materialteknik 


2014-04-30 


19.  Samfinansiering av strålrör MedMAX 2014-04-30 


20.  Utseende av ledamöter till styrelsen för Medicon 
Village AB 


2014-04-30 


21.  Yttrande över remissen Stärkt straffrättsligt skydd för 
egendom 


2014-05-15 


22.  Anställning som adjungerad professor i teoretisk 
elektroteknik 


2014-05-15 


23.  Anställning som gästprofessor i bioinformatik 2014-05-15 


24.  Förnyelse av anställning som gästprofessor i fysik 2014-05-15 


25.  Föreskrifter för Odeum 2014-05-15 


26.  Utseende av ledamot i styrelsen för Lunds universitets 
Historiska museum (LUHM) 


2014-05-15 


27.  Yttrande över anmälan mot Lunds universitet 2014-05-15 


28.  Finansiering av forskningskommunikatör 2014-05-15 


29.  Universitetsgemensamma lokalkostnader på Medicon 
Village 2013 


2014-05-15 


30.  Universitetsgemensamma lokalkostnader på Medicon 
Village 2014 


2014-05-15 


31.  Yttrande över remiss avseende Utredningen om 
fossilfri fordonstrafik 


2014-05-15 


32.  Anställning som adjungerad professor i reglerteknik 2014-05-22 


33.  Information om ledig anställning som professor i 
reumatologi förenad med anställning som 
specialistläkare/överläkare 


2014-05-22 
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34.  


 
Förnyad anställning som gästprofessor i farmakologi 2014-05-22 


35.  Styrgrupp vid LU Innovation System 2014-05-22 


36.  Föreskrifter för Lunds universitets hållbarhetsforum 2014-05-22 


 
 
Remisser inkomna under perioden 4 april 2014 till 22 maj 2014 
 


1.  Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om upphävande av 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2001:1) om avgift för 
meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete. Svar till 
Elsäkerhetsverket senast den 23 april 2014 
 


2.  PBL-överklagandeutredningens betänkande SOU 2014:14 Effektiv och 
rättssäker PBL-överprövning. Svar till Socialdepartementet senast den 1 
augusti 2014 
 


3.  Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål. Svar till 
Miljödepartementet senast den 30 juni 2014 
 


4.  CSN:s förslag till föreskrifter om lånebelopp vid utlandsstudier läsåret 
2014/15. Svar till CSN senast den 9 maj 2014 
 


5.  Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18). Svar till 
Justitiedepartementet senast den 29 augusti 2014 
 


6.  Detaljplan för Spårväg Getingevägen-Tornavägen i Lund, Lunds kommun - 
Granskning. Svar till Byggnadsnämnden i Lund senast 28 maj 2014 
 


7.  Detaljplan för Spårväg Tornavägen-Motorvägen E22 i Lund, Lunds 
kommun – Granskning. Svar till Byggnadsnämnden i Lund senast 28 maj 
2014 
 


8.  Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet. 
Svar till Transportstyrelsen senast 26 maj 2014 
 


9.  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart 
och Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem 
och transponder. Svar till Transportstyrelsen senast 5 juni 2014 
 


10.  Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare regler av 
elnätsföretagens intäktsramar - Förslag till ändringar i förordningen om 
fastställande av intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019 (Ei R2014:09). 
Svar till Näringsdepartementet senast den 5 maj 2014 
 


11.  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014-XX) om 
ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2012:18) om vad 
som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med 
indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Svar till Havs- och 
vattenmyndigheten senast den 2 juni 2014 
 


12.  Ekonomistyrningsverkets rapport rörande förslag till förordningsändringar 
inom området finansiell redovisning (ESV 2014:30) Svar till 
Finansdepartementet senast 4 augusti 2014 
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13.  Betänkandet Internationella rättsförhållanden rörande arv (SOU2014:25), 
Ju2014/2928/L2. Svart till Justitiedepartementet senast den 1 september 
2014 
 


14.  VINNOVAs förslag till modell för att värdera samverkan. Svar till 
VINNOVA senast 26 augusti 2014 
 


15.  Nytt svenskt oceangående forskningsfartyg. Svar till SLU, Institutionen för 
Akvatiska Resurser senast 9 juni 2014 
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Till Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson. 
 
 


Lunds universitet begär att Arbetsgivarverket vidmakthåller trygghetsavtalet för lärosätenas 
anställda 
 
”Arbetsgivarverket förhandlar om statens omställningsavtal, det s.k. trygghetsavtalet. De försämringar 
som föreslås gällande tidsbegränsade anställningar såsom bl.a. doktorandtjänster och karriärstjänster 
för unga forskare äventyrar flera forskares framtid och universitetens internationella konkurrenskraft. 
Lunds universitets styrelse motsätter sig därför denna försämring och begär att Arbetsgivarverket i 
stället vidmakthåller det trygghetsavtal och den tillämpning som gällt innan avtalet sades upp.” 
 
Detta uttalande har antagits vid möte med styrelsen för Lunds universitet 2014-06-17. 
 
Margot Wallström, ordförande  
Per Eriksson, rektor 
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Rektor  


Lunds universitets utveckling under 2013 


Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, 
förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Det övergripande målet 
är högsta kvalitet i utbildning och forskning samt inom innovation och samverkan 
med det omgivande samhället. För att nå detta mål måste universitetet stärka sina 
positioner och bevaka hur man utvecklats inom de tre verksamhetsområdena 
forskning, utbildning samt innovation och samverkan. Detta dokument 
sammanfattar universitetsledningens bedömning av hur positionerna har förändrats 
under 2013. 


Universitetskanslersämbetet har som uppdrag att leverera statistik och jämförande 
data över den svenska högskolan. Om inte något annat anges är fakta i detta PM 
hämtat därifrån. 


Övergripande internationell ranking 
I årets internationella rankingar har resultatet för Lunds universitet (LU) varit 
blandat (figur 1). I QS-rankingen förbättrades placeringen från plats 71 till 67. I 
THE-rankingen skedde en rätt markant försämring, från plats 82 till 123. I 
Shanghairankingen finns universitet, som tidigare, i segmentet plats 101-150, 
mycket nära 100-gränsen. 


För att illustrera hur olika mätningarna kan slå, så kan vi nämna Köpenhamns 
universitet som i QS-rankingen har plats 45, medan rankas som nummer 150 i 
THE-rankingen. 


Anseendeundersökningar 
Academic reputation är den enskilt viktigaste indikatorn, både i THE och QS 
rankinglistor. Vi har inte tillgång till detaljerade data från dessa undersökningar. 
Minst vet vi om THE, där LU alltså tappade 41 placeringar 2013 jämfört med året 
innan. En förklaring till det tappet ligger i resultatet av deras 
anseendeundersökningar. 


QS genomför också årliga undersökningar och i dessa har LU förbättrat sig varje 
år. Exempelvis kan nämnas att 2009 låg Uppsala universitet (UU) rankad 17 
placeringar högre än LU i just anseendeundersökningen (57 jämfört med 74), 
medan det 2013 är ombytta roller, LU är rankad 7 placeringar högre än UU (67 
jämfört med 74). 80 % av alla respondenter som ”röstar” på LU kommer från 
utlandet. 


2014-06-09 


Universitetsstyrelsen 
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Det globala universitetsnätverket Universitas 21 (U21), i vilket LU är medlem, 
presenterade för tredje året i rad en ranking över olika länders utbildningssystem. 
Här placerade sig Sverige, liksom tidigare år, på andra plats efter USA, men före 
länder som Kanada, Danmark, Finland, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien 
och Australien. 
 
Nytt för i år är att U21 även presenterar en alternativ ranking, som tar hänsyn till 
hur mycket ett land kan förväntas prestera och satsa på högre utbildning i 
förhållande till dess ekonomiska förutsättningar. Då klättrar Sverige upp till första 
plats och USA kommer först på plats 15. Enligt detta sätt att mäta finns alltså 
mycket goda förutsättningar för att bedriva högre utbildning i Sverige och för 
Lunds universitet att stärka sina positioner internationellt. 


Utbildning 
Situationen för utbildning på grund- och avancerad nivå i Sverige är den att allt 
färre kan erbjudas plats på landets högskolor och universitet. Söktrycket ökar och 
det gäller särskilt de större universiteten, (figur 2-5). Stockholms universitet (SU), 
Göteborgs universitet (GU) och UU ökar mer än LU. En förklaring kan vara ökat 
utbud och söktryck till lärarutbildningarna vid SU och GU, men även den ökade 
inflyttningen till storstadsregioner kan påverka. Uppsala universitet fusionerade 
under 2013 med Högskolan Gotland varför sökande till de utbildningarna numera 
räknas under UU. Antalet sökande såväl som antagna till avancerad nivå (figur 4-5) 
är påtagligt högre för LU än vid jämförbara universitet. 
 
Det ökande söktrycket beror inte på ungdomskullarnas storlek, som snarare 
minskar. Det är andra faktorer som behovet i näringsliv och samhällets av ökad 
kompetens samt konjunkturläget som leder till detta. Under de kommande åren 
kommer troligen det generella söktrycket att minska, inte minst om och när den 
svenska ekonomin tar fart igen. Samtidigt kommer söktrycket till de större 
universiteten även framöver att fortsätta ligga högre än för övriga lärosäten.  


Internationalisering 
Internationalisering är en av universitetets strategier. Införandet av studieavgifter 
(HT 2011) har påverkat antalet internationella studenter för alla svenska universitet 
(figur 6). Det verkar dock som att botten är nådd och att antalet utländska studenter 
i Sverige återigen ökar. Den trenden är tydligast för de större lärosätena. 
 
Antal utresande studenter har under några år visat en svag ökning, både för LU och 
riket som helhet. Den trenden verkar vara bruten. LU minskar marginellt (figur 7) 
medan det i riket som helhet minskar med nära 7 %, jämfört med 2012. Detta är en 
icke-önskad utveckling då LU, såväl som många andra lärosäten, eftersträvar en 
hög internationalisering. Utresande studenter utgör en viktig komponent i denna 
strävan.  
 
Universitetets internationella master- och magisterutbildningar fortsätter att öka i 
attraktivitet. LU har klart flest sökande av alla lärosäten i Sverige (figur 4-5). Antal 
avgiftsstudenter är högst. I masteromgången till hösten 2014 ökade antal antagna 
avgiftsskyldiga med 20 %. 
 
Antal utländska doktorander ökar vid nästan alla lärosäten i Sverige, det gäller 
även andelen. För riket i genomsnitt har det skett en årlig ökning från 12 % 1999 
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till 33 % 2013. Karolinska Institutets (KI) och UU ligger på riksgenomsnittet, 33 
%, medan LU har 27 %. För KTH är siffran 58 % utländska doktorander. 


Kvalitetsutvärderingar 
Universitetskanslerämbetet ansvarar för att genomföra kvalitetsutvärderingar av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utbildningarna utvärderas utifrån hur 
väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar 
som ansluter till lagen. Universitetskanslersämbetets utvärderingar genomförs av 
externa bedömargrupper där såväl ämnesexperter som studenter och 
arbetslivsföreträdare finns representerade. Utvärderingarna leder till ett samlat 
omdöme för varje utbildning på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, Hög 
kvalitet eller Bristande kvalitet. 
 
Högskoleverket har under 2013 fattat beslut om 78 examina vid LU. Av dessa har 
19 fått omdömet mycket högkvalitet, 48 hög kvalitet och 11 bristande kvalitet. De 
examina som tidigare har fått bristande kvalitet och som ingick i UKÄs 
uppföljningsstudier 2013 har samtliga (9) fått omdömet hög kvalitet. De examina 
som fick omdömet mycket hög kvalitet under perioden 1 juli 2012-15 oktober 2013 
är underlag för tilldelningen till LU om 35,4 miljoner kronor för 2014.  
 
I nuläget har Lunds universitet i nationell jämförelse en låg andel utbildningar med 
bristande kvalitet (14 %, jämfört med nationellt genomsnitt på 23 %) och en hög 
andel mycket hög kvalitet (20 % jämfört med nationellt genomsnitt på 16 %). I 
jämförelse med GU och UU har LU en lägre andel bristande kvalitet medan 
andelen mycket hög kvalitet ligger på samma nivå för de tre universiteten. 
 
Förändringar av systemet är att vänta eftersom regeringen i april 2014 utsåg en 
särskild utredare för att se över de grundläggande principerna för ett nytt 
kvalitetssäkringssystem. Det är troligt att det nya systemet kommer att lägga mer 
tyngd på lärosätenas egna kvalitetssystem. Att ha ett eget och sammanhållet 
kvalitetssäkringssystem blir därmed allt viktigare. 


Forskning 
Under 2013 ökade intäkterna till forskning och forskarutbildning med ca 200 mkr 
till nära 4 900 mkr (figur 9). Det betyder att universitetet nu har den största 
forskningsintäkten av alla lärosäten i Sverige (70 mkr mer än KI). Bidragsdelen 
står för nästan hela ökningen (figur 10). Detta är ett resultat av universitetets 
framgångar i att attrahera externa bidrag. Det innebär dock en del risker för 
universitetet - det ger mindre volym fria medel eftersom en stor del av anslagen 
måste gå till samfinansiering. 
 
Lunds universitet är det lärosäte som attraherar mest bidrag från Vetenskapsrådet 
och intäkterna ökar (figur 11). I den stora utlysningen som Vetenskapsrådet har 
årligen fick LU ca 20 procent av beviljade medel.  
 
Lunds universitet har fortsatt störst bidragsintäkter från EU:s ramprogram, bland 
svenska lärosäten. (figur 12). Totalt har vid Lunds universitet 47 nya projekt inom 
EUs sjunde ramprogram (FP7) startats under 2013. 85 % av de 2013 nytillkomna 
projekten inom FP7 är samarbetsprojekt, som bidrar till att skapa stora nätverk och 
kontaktytor. De kontrakterade medlen uppgick till cirka 220 miljoner kronor.  
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År 2013 beviljades universitetet ytterligare tre ERC advanced grants, ett starting 
grant och ett ERC Consolidator Grant. Antalet beviljade ERC-bidrag har ökat år 
från år. Detta är positivt, då dessa bidrag är mycket väl ansedda i forskarsamhället.  
 
När det gäller bidragsintäkter från National Institute of Health (NIH), som är en 
amerikansk myndighet som finansierar forskning inom medicin, så har KI 
bidragsintäkter minskat de senaste åren samtidigt som Lunds universitet har ökat. 
Nu är bidragsintäkterna till LU något större. 
 
Förverkligandet av MAX IV pågår, där uppförandet av forskningsanläggningen 
och installationen av vetenskaplig utrusning. Det kommer att innebära en tydlig 
förstärkning för LU. Anläggningen ska invigas i juni 2016. Vetenskapsrådet har 
beviljat MAX IV 1 300 miljoner kronor i driftsbidrag 2014 - 2018. Universitetet 
samfinansierar driften med 250 miljoner kronor 2014 - 2018. Till anläggningen är 
13 strålrör finansierade. De största finansiärerna är Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse, de svenska universiteten och Vetenskapsrådet. Uppförandet av MAX IV 
tas emot positivt av vetenskapssamhället, men innebär också ett stort finansiellt 
åtagande för universitetet – delar av våra fakultetsmedel är uppbundna till 
anläggningen under en tioårsperiod. 
 
Även planeringen för forskningsanläggningen ESS är en styrka för LU. Under 
2013 har arbetet pågått med att identifiera vetenskapliga och industriella partners 
som kan vara tänkbara leverantörer av in-kind-bidrag till konstruktion av ESS. 
Samtidig sker förhandlingar med medlemsländerna om deras bidrag. 


Innovation och samverkan 
Times Higher Education använder inkomster från industrin som mått på innovation 
i sin ranking. I rankingen är detta vår svagaste kategori. KI har minskat med cirka 
100 miljoner kronor sedan 2012, men är fortfarande nästan tre gånger så stora på 
detta område som Lund (figur 13). Karolinska Institutet är fortfarande starkast vad 
gäller bidrag från svenska och utländska företag. Lunds universitets bidragsintäkter 
från svenska och utländska företag ligger, relativt konstant, på hälften av KIs. 
(figur 14).  
 
När det gäller uppdragsutbildning är Försvarshögskolan och Linnéuniversitetet de 
lärosäten som har störst intäkter. Detta beror på att de har tydliga kunder i 
Försvarsmakten och Polismyndigheten. Lunds universitet ligger på tredje plats vad 
gäller intäkter för uppdragsutbildning(figur 15). 
 
Flera olika aktiviteter bedrivs för att stärka innovation och samverkan. 
Interregprojektet Creating Competative Jobs startade i juni och testar hur akademin 
i samarbete med företag bättre ska kunna samverka för att skapa fler arbetstillfällen 
i regionen. Initiativ finns också för att möjliggöra för företag och myndigheter att 
dra nytta av universitetets forskningsnära kunskapstjänster.  
 
LU Innovations system har varit föregångare under 2013 genom att initiera och 
utöka aktiviteter som är unika nationellt. Framförallt bör Innovation Officer 
programmet lyftas fram. Idag har LU placerat Innovation Managers i starka 
forskningsmiljöer, som t.ex. LUDC, MultiPark, BioCare, CREATE Health. Detta 
program kopieras nu vid andra lärosäten. Inom LU Innovation Systems verksamhet 
omvandlas värdefull akademisk kunskap till nya bolag och licenser på 
marknaden.14 nya bolag bildades under 2013, vilket är 2 bolag färre än förra året.  
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Antal patent som söks är en indikator för hur väl det går med 
innovationsverksamheten. Under 2013 gick 27 patentansökningar genom LU 
Innovation System, fem fler än 2012. Motsvarande för Uppsalas universitets 
innovation 2013 var 32 (för 2012: 34).  
 
Inom utbildningen är kontakter med näringsliv en viktig del av 
samverkansuppdraget. QS-rankingen använder Employer Reputation, dvs. företag 
ombeds ange universitet där de anser utbildningen vara excellent, som en av sina 
indikatorer, och inom detta område har universitetet förbättrats markant de senaste 
åren. Vi ligger nu på plats 64 i denna del av rankingen. Två tredjedelar av 
nomineringar kommer från företag utanför Sverige. Detta är intressant då det är 
helt tydligt att våra studenters arbetsmarknad sträcker sig långt utanför landets 
gränser. 
 
Medicon Village har under 2013 etablerats till att bli en nod som samlar bland 
annat forskare, innovatörer och uppstartsföretag inom Life Science. Idag har nära 
900 personer sin fasta arbetsplats på Medicon Village. Denna arbets- och 
mötesplats innebär unika möjlighet för möten och samverkan mellan olika aktörer, 
vilket också ökar möjlighet ett föra ut forskningsresultaten till det omgivande 
samhället. Utvecklingen av Medicon Village är positiv för universitet. 


Personal 
Personalen är universitets viktigaste resurs. Som medlem i LERU har universitet 
förbundit sig att arbeta med att vidareutveckla HR-strategier för forskare och 
lärare. 
 
Under året har arbetet med att stärka och kommunicera universitets 
arbetsgivarvarumärke påbörjats. Detta är en del i en långsiktig strategi för att 
säkerställa universitetets synlighet som en attraktiv arbetsgivare. Universitetets 
kompetensutvecklingsarbete bidrar också till att göra universitetet till en attraktiv 
arbetsgivare, och under 2013 har fler aktiviteter bedrivits för att utveckla detta 
arbete. Exempelvis har högskolepedagogiska kurser anordnats motsvarande drygt 
900 veckor vid hela universitetet. 
 
Antal anställda har sedan 2012 ökat med ca 330 personer. Det är 
doktorandanställningarna som ökar mest (29 % sedan 2011). Denna förändring 
beror i huvudsak på att utbildningsbidrag för doktorander har upphört från och med 
2013. Antalet tillsvidareanställda ligger på samma nivå som 2012: 56 %. 
Förklaringen till den låga siffran är delvis att många anställningar, till exempel 
doktorandanställningar, till sin natur är tidsbegränsade. 


 


Slutsats 
Baserat främst på ovanstående är vår bedömning att Lunds universitets 
konkurrenskraft har under verksamhetsåret 2013: 


- Stärks något inom utbildningen 
- Stärkts tydligt inom forskningen 
- Stärkts inom innovation och samverkan  







 
 
 6 
Figurer 
 


Figur 1: Resultat i internationella rankingar 


 
Källa: Respektive rankinginstituts webbsidor. 
 
Universitet behåller sin placering bland de 100 främsta i världen i de flesta rankingar. Skillnaderna i 
värde mellan de olika indikatorerna är dock mycket små och mer eller mindre slumpmässiga 
förändringar kan medföra flera 10-tals placeringar upp eller ner.  
 
I årets ranking av Times Higher Education(THE) tappade LU från plats 82 till 123. I rankingen som 
görs av Quacquarelli Symonds (QS) förbättrades placeringen från 71 till 67. 
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Figur 2: Totalt antal sökande till program 


 
Källa: Kuben. Antagningsomgång HT2011 – HT2013. 
 
 


Figur 3: Totalt antal förstahandssökande till program 


 
Källa: Kuben. Antagningsomgång HT2011 – HT2013 
 
Universiteten fortsätter att locka allt fler sökande. GU och SU ökar mycket tack vare ökat utbud och 
söktryck till lärarutbildningar. UU har under året fusionerat med Högskolan Gotland och kan därför 
tillgodoräkna sig fler sökande. LU styr aktivt över allt fler svenska sökande till master- och 
magisterutbildningar till den s k masteromgången, genom att ta bort möjligheten att ansöka ända 
fram till den 15:e april.  
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Figur 4: Totalt antal ansökningar i MASTER-omgången 


 
Källa: Kuben. Antagningsomgång MASTERHT12 – MASTERHT14 
 
 


Figur 5: Antal förstahandssökande i MASTER-omgången 


 
Källa: Kuben. Antagningsomgång MASTERHT12 – MASTERHT14 
 
Lunds universitet attraherar flest och allt fler sökande till magister- och masterutbildningar. Totalt 
har 2300 antagits, vilket är ca 150 fler än förra året. Ökningen är nästan uteslutande 
avgiftsstudenter, från 596 till 742. 
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Figur 6: Antal inresande studenter (både inom och utom 
utbytesprogram). 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
 
 


Figur 7: Antal utresande studenter i utbytesprogram 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
 
Utresande studenter ligger relativt konstant eller minskar på flertalet lärosäten, samtidigt som alla 
talar om en ambition att öka. En utmaning! 
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Figur 8: Antal utländska doktorander 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
 
Antal utländska doktorander ökar vid samtliga jämförda lärosäten. Det gäller även andelen. För 
riket i genomsnitt har det skett en årlig ökning från 12 % 1999 till 33 % 2013. KI och UU ligger på 
riksgenomsnittet, 33 %, medan LU har 27 %. För KTH är siffran 58 % utländska doktorander. 
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Figur 9: Totala intäkter för forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
 
 


Figur 10: Intäkter bidrag och anslag till forskning och utbildning 
på forskarnivå (tkr) 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
 
Intäkterna för forskning och forskarutbildning ökar för samtliga jämförda universitet. Genomgående 
tycks intäkter från bidrag bli allt mer betydelsefull. 
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Figur 11: Intäkter från några svenska finansiärer (tkr) 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
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Figur 12: Intäkter från några utländska finansiärer (tkr) 
 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
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Figur 13: Avgiftsintäkter från uppdragsforskning (tkr) 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
 
 
 


Figur 14: Bidragsintäkter till forskning och forskarutbildning 
från svenska och utländska företag 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
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Figur 15: Intäkter från uppdragsutbildning (tkr) 


 
Källa: Universitetskanslerämbetet 
 


Figur 16: Årlig utveckling av LUIS portföljbolag 


 
Källa: Lunds universitets årsredovisning 2013. 
 
Grafen visar tillväxt för de bolag där universitetet genom sitt holdingbolag är delägare. 
Skatteintäkter avser intäkter som har kommit samhället tillgodo från dessa företag. 
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Rektor  


Riskvärdering för Lunds universitet 
Enligt förordning om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) ska universitetet 
göra en riskanalys i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att de 
krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (SFS 2007:515) inte fullgörs.  


Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och har därmed ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig 
riskhanteringsprocess. Universitetsstyrelsen beslutar årligen om universitetets 
riskvärdering och nivån av riskaptit. 


Riskvärderingen görs enligt det ramverk för intern styrning och kontroll som 
universitetsstyrelsen beslutade 2013-04-17 (se bilaga 2). Årets riskvärdering 
genomfördes av de referensgrupper som finns till varje riskområde. Risker inom 
riskområdena värderades. Resultatet från referensgruppernas riskvärderingar har 
sammanfattats och en bedömning per riskområde har sammanställts. 
Sammanfattningen har sedan diskuterats på ett möte där universitetsledning, 
dekaner, kanslichefer, sektionschefer, representanter från Lunds universitets 
studentkårer samt från personalorganisationerna var inbjudna. Diskussionen ledde 
till att värderingen av ett riskområde justerades och att riskaptiten för ett 
riskområde sänktes. 


Universitetsledningens slutliga förslag till riskvärdering finns i bilaga 
Riskvärdering för Lunds universitet (bilaga 1). 


Förhandling om de prioriterade riskområdena enligt §11 MBL har ägt rum den 27 
maj.  


Prioritering av riskområden för 2015 
Universitetsledningen föreslår att följande riskområden ska prioriteras för 
ytterligare åtgärder under 2015: 


• Hållbara finanser
• Utbildningsfinansiering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Arbetsmiljö
• Forskningsfinansiering


2014-05-19 


Universitetsstyrelsen 


1 Bilaga § 38 
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Hållbara finanser samt utbildningsfinansiering 
Riskområdet Hållbara finanser är fortfarande högaktuellt. Lunds universitet har just 
nu en situation med mycket kapital som myndighetskapital och oförbrukade bidrag, 
men åtgärderna för att sänka myndighetskapitalet samtidigt som universitetet står 
inför stora investeringar riskerar att skapa stor obalans åt andra hållet. Dessutom 
står universitet inför ständiga krav på effektiviseringar genom en pris- och 
löneuppräkning som inte täcker de verkliga kostnaderna. Detta blir framförallt 
problematiskt när situationen inom utbildningsfinansieringen ser ut som den gör, 
med minskade anslag. Universitetet måste minska studentvolymen med ca 10 
procent för att skapa balans mellan anslag och volym. 
 
 
Personal- och kompetensförsörjning samt arbetsmiljö 
Universitetets anställda är vår viktigaste tillgång. Personal- och 
kompetensförsörjning är därför ett riskområde som bör prioriteras. Det som 
framstår som den största risken är att vi förlorar kompetenta personer som är 
intresserade av att arbeta vid Lunds universitet på grund av sådant som otillräckliga 
rekryteringsprocesser som drar ut på tiden och att universitetet riskerar att tappa 
kompetent personal på grund av otillräckliga utvecklingsmöjligheter. Detta hänger 
starkt samman med riskområdet Arbetsmiljö. Att personalens och studenternas 
fysiska och psykiska arbetsmiljö är god, är grundläggande för att kunna bedriva 
verksamheten med goda resultat.  
 
Forskningsfinansiering 
Riskområdet Forskningsfinansiering innefattar de ekonomiska risker som kan 
hindra universitetet från att bedriva forskning med högsta kvalitet. Universitetet är 
starkt beroende av externa bidrag och måste där kunna satsa högt, men 
fakultetsanslaget är fundamentalt för att bedriva forskning med bredd och för att 
klara medfinansiering. Inom forskningsfinansieringen måste risker kunna tas för att 
ta tillvara på möjligheter, men samtidigt är stabilitet, långsiktighet och hållbarhet 
av stor vikt. Dessutom ska universitetet arbeta för att fortsätta vara ett brett 
universitet, vilket ställer krav på att forskningsfinansieringen bidrar till detta mål 
och inte skapar strukturell obalans.  Förslaget på riskaptit blir därför viss risk, 
vilket är en sänkning av riskaptiten från hög risk. 
 
 
 
Medel för åtgärder som kräver resurser utöver ordinarie tilldelning avsätts i 
resursfördelningsbeslutet.  


Förslag till beslut 
Styrelsen föreslås att 


- fastställa riskvärderingen för Lunds universitet, inklusive sänkningen av 
riskaptiten för riskområde Forskningsfinansiering från hög risk till viss risk  


- prioritera följande riskområden för ytterligare åtgärder: 
o Hållbara finanser  
o Utbildningsfinansiering 
o Personal- och kompetensförsörjning  
o Arbetsmiljö 
o Forskningsfinansiering 
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Sammanfattning av riskområdena 


 


Riskområde 1 Ledningsprocesser 
Riskområdet Ledningsprocesserna innefattar risker inom universitetets 
ledningsstruktur, hur beslutsfattande sker och förankras. Riskerna påverkar 
förtroendet för universitetet både internt och externt. Det finns alltid spänningar 
inom en dynamisk verksamhet som Lunds universitet, men för stora risker kan inte 
tas. Riskaptiten föreslås därför vara viss risk. 
 
Inom riskområdet Ledningsprocessen har flera risker identifierats som har medel 
eller allvarlig påverkan på Lunds universitet och sannolikheten för att riskerna ska 
inträffa värderas i huvudsak till medel eller troligt. Risken att universitetet ligger 
långt från beslutsfattare är en risk som universitetet måste acceptera, men 
konsekvenserna av risken måste ändå hanteras och kompenseras. Det finns också 
en risk att personal inte identifierar sig med Lunds universitet, vilket kan leda till 
att universitet missar möjlighet att utnyttja sin fulla potential och styrka. En ny risk 
som identifierats är att kvinnor i ledningsposition är särskilt utsatta för hög 
arbetsbelastning. Riskområdet i sin helhet bedöms fortfarande ha hög risk, vilket är 
över riskapiten viss risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,2 3,5 
 


 


Riskområde 2 Hållbara finanser 
Riskområdet Hållbara finanser handlar om långsiktig hållbarhet i den ekonomiska 
planeringen. I en stor forskningsbaserad verksamhet som Lunds universitet måste 
finnas viss risk för att kunna tillvarata möjligheterna. Dock kan inte för stora risker 
finnas då den långsikta verksamheten ska säkras. Riskaptitet föreslås därför vara 
viss risk. 
 
Lunds universitet har just nu en situation med mycket kapital som 
myndighetskapital och oförbrukade bidrag, men åtgärderna att sänka 
myndighetskapitalet samtidigt som universitetet står inför stora investeringar 
riskerar att skapa stor obalans åt andra hållet, och obalanser mellan fakulteterna. 
Risker för oförutsedda kostnadsökningar och händelser avseende ESS och MAX 
IV lyfts fram inom riskområdet och värderas ha allvarlig påverkan i fall de 
inträffar. Risk för fortsatt ökning av kostnader avseende lokaler och infrastruktur 
lyfts också fram. Statens pris- och löneomräkning kommer dessutom urholka 
anslaget. Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom hög risk vilket är över 
riskaptiten viss risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,5 2,6 
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Riskområde 3 Personal- och kompetensförsörjning 
Riskområdet Personal- och kompetensförsörjning innefattar universitetets arbete 
med att säkerställa kompetensförsörjningen för framtiden. Det är ett riskområde 
som står under många krav från lagstiftning och regelverk och där risker kan få 
stora konsekvenser, både för enskilda personer och för verksamheten. Riskaptiten 
föreslås därför vara låg risk. 
 
Inom riskområdet finns dock många stora risker som värderas högt både avseende 
påverkan och sannolikhet. Framförallt riskerna att vi förlorar kompetenta personer 
som är intresserade av att arbeta vid Lunds universitet på grund av 
rekryteringsprocesser som drar ut på tiden och att universitetet riskerar att tappa 
kompetent personal på grund av otillräckliga utvecklingsmöjligheter värderas högt. 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom hög risk, vilket är markant över 
riskaptiten låg risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Låg risk Hög risk 3,7 3,5 
 


 


Riskområde 4 Konkurrens och synlighet 
Riskområdet Konkurrens och synlighet innefattar risker som påverkar 
universitetets förmåga att konkurrera om studenter och personal i den globala 
utbildningssektorn. Det är ett område med snabb förändring vars relevans har att 
göra med universitetets vision att vara ett internationellt universitet i världsklass. 
Riskaptiten föreslås vara viss risk. 
 
Inom riskområdet har ett antal risker identifierats som innebär hög risk för 
universitetet, såsom missad möjlighet av nyttja profileringsmöjligheterna med 
MAX IV, ESS och Medicon village. Det finns också risk att det brister i 
systematiken i universitets arbete med ranking, vilket kan leda till sämre 
placeringar och skadat renommé. Riskområdet i sin helhet bedöms innebära viss 
risk, vilket motsvarar riskaptiten. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Viss risk 3 3,5 
 


 


 


Riskområde 5 Utbildningsfinansiering 
Riskområdet Utbildningsfinansiering innefattar ekonomiska risker som påverkar 
vår förmåga att bedriva utbildning av högsta kvalitet. Utbildningsfinansieringen är 
till stor del styrd av tilldelning av anslag. Långsiktighet att väsentlig i 
utbildningsfinansiering. Därför är förslaget till riskapitit viss risk. 
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Det finns få men stora risker inom Utbildningsfinansiering. Flera risker uppstår 
som konsekvenser av resurstilldelningssystemets utformning. Universitet hade 
2013 en överproduktion motsvarande ca 10 % av takbeloppet. Detta betyder att 
universitetets utbildningsvolym måste minska rejält för att passa ramarna. 
Samtidigt värderas risken för minskat söktryck på grund av demografiska faktorer 
som låg. Det är också ett faktum att statens pris- och löneomräkning och 
prislapparnas utveckling inte motsvarar de faktiska kostnadsökningarna vilket 
innebär konstanta besparingar. Riskområdet bedöms i sin helhet ligga inom hög 
risk, vilket är över riskaptiten viss risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 4,2 3,1 
 


 


Riskområde 6 Studentrekrytering 
Riskområdet Studentrekrytering innefattar risker som påverkar universitetets 
förmåga att attrahera och rekrytera studenter. Detta är grundläggande för 
universitetets möjlighet att bedriva utbildning av högsta kvalitet. Riskaptiten 
föreslås vara viss risk. 
 
Inom riskområdet identifieras risker som bedöms innebära hög risk för 
universitetet, såsom bristen på studentbostäder och brister i den strategiska 
utbildningsplaneringen. Alla risker bedöms till hög risk. Den samlade 
bedömningen av riskområdet är hög risk, vilket är över riskaptiten viss risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,5 4 
 


 


Riskområde 7 Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Riskområdet Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå innefattar 
risker som påverkar universitetets förmåga att ge utbildning i världsklass av högsta 
kvalitet. Den förmågan är viktig för att kunna uppnå målen både i den strategiska 
planen och högskolelagen. Universitetet kan inte acceptera för stora risker inom 
detta område, varför riskaptiten föreslås vara viss risk.  
 
De risker som identifierats inom området värderas alla ha minst allvarlig påverkan, 
men sannolikheten för att de inträffar bedöms inte vara så hög. Där finns många 
etablerade åtgärder och det bedrivs ett omfattande kvalitetsarbete på alla nivåer. 
Sammantaget bedöms riskområdet innebära viss risk, vilket motsvarar riskaptiten. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Viss risk 1,6 4,2 
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Riskområde 8 Kvalitet i utbildning på forskarnivå 
Riskområdet Kvalitet i utbildning på forskarnivå innefattar risker som påverkar 
universitetets förmåga att bedriva forskarutbildning av högsta kvalitet. 
Forskarutbildning av högsta kvalitet följer av den strategiska planen och följer 
också av högskolelagen. Universitetet kan inte acceptera för stora risker inom detta 
område, varför riskaptiten föreslås vara viss risk.  
 
Inom området har de identifierade riskerna värderats olika. De stora riskerna rör de 
individuella studieplanernas kvalitet och finansieringen av forskarutbildningen. 
Forskarutbildningens kvalitet är starkt beroende av tillgängliga forskningsmedel 
och då dessa måste prioriteras om riskerar det bli mindre resurser till 
forskarutbildning. Åtgärder för flera av riskerna är under genomförande. 
Riskområdet bedöms sammantaget innebära hög risk, vilket är över riskaptiten viss 
risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,6 3,1 
 
 
Riskområde 9 Forskningsfinansiering 
Riskområdet Forskningsfinansiering innefattar de ekonomiska risker som kan 
hindra universitetet från att bedriva forsknings med högsta kvalitet. Universitetet är 
starkt beroende av externa bidrag och måste där kunna satsa högt, men 
fakultetsanslaget är fundamentalt för att bedriva forskning med bredd och för att 
klara medfinansiering. Inom forskningsfinansieringen måste risker kunna tas för att 
ta tillvara på möjligheter, men samtidigt är stabilitet, långsiktighet och hållbarhet 
av stor vikt. Dessutom ska universitetet arbeta för att fortsätta vara ett brett 
universitet, vilket ställer krav på att forskningsfinansieringen bidrar till detta mål 
och inte skapar strukturell obalans.  Förslaget på riskaptit blir därför viss risk, 
vilket är en sänkning av riskaptiten från hög risk. 
 
Det finns också risker som värderas högt inom riskområdet. Ur ett internationellt 
perspektiv är en stor andel av universitetets forskningsintäkter externa bidrag, 
vilket minskar universitetets rörelsefrihet och påverkar möjligheten till nydanande 
forskning. Minskade bidrag för forskningsinfrastruktur innebär att anslag måste 
användas till detta, vilket minskar de fria anslagen. Anslagen måste också kunna 
användas till samfinansiering av externfinansierade projekt och ju mer anslag som 
är bundet, desto mindre finns tillgängligt till samfinansiering. Däremot värderas 
inte risken för att de externa bidragen minskar som särskilt stor. Inom riskområdet 
lyfts också fram att det nästan är säkert att finansieringen av ESS, MAX IV och 
Medicon village sker/kommer att ske på bekostnad av övrig verksamhet. Obalanser 
som uppkommer på grund av detta, men även på grund av annat, hotar 
universitetets strävan att vara ett brett fullskaleuniversitet. Det lyfts också fram att 
extern finansiering koncentreras till större och färre miljöer. Sammantaget bedöms 
risken ligga inom hög risk, vilket är högre än riskaptiten. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 4 3,3 
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Riskområde 10 Forskningsinfrastruktur 
Riskområdet Forskningsinfrastruktur innefattar risker som påverkar universitetets 
förmåga att genom forskningsinfrastrukturen möjliggöra för forskning i 
världsklass. Satsning på forskningsinfrastruktur innebär ofta stora risker och 
riskaptiten föreslås därför vara hög risk. 
 
Inom riskområdet har risker identifierats som berör universitetets förmåga att 
säkerställa god forskningsinfrastruktur med ändrade finansieringsförhållanden i 
och med nya finansieringspolicyer hos finansiärer och nationella satsningar inom 
life science med fokus i Mälardalen. Risken att finansieringen av MAX IV och 
ESS går ut över annan forskning och forskningsinfrastruktur, såsom exempelvis 
biblioteksverksamhet, har bedömts som nästan säker avseende sannolikheten. 
Riskerna inom området värderas mellan viss risk och mycket hög risk. Den 
samlade bedömningen av riskområdet är viss risk, vilket är under riskaptiten hög 
risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Hög risk Viss risk 3,4 3,2 
 


 


 


Riskområde 11 Innovation och samverkan 
Riskområdet Innovation och samverkan innefattar risker som påverkar 
universitetets förmåga att samverka med det omgivande samhället samt nyttiggöra 
forskningen som bedrivs vid universitetet. Riskaptiten föreslås vara viss risk, då 
risker måste kunna accepteras för att möjligheter ska kunna tillgodogöras. 
 
Inom riskområdet identifieras risker att universitetets interna organisation och 
incitamentsstruktur försvårar deltagande i samverkans- och 
innovationsverksamheter. Samtidigt ökar de externa kraven på innovations- och 
nyttoaspekter av forskningen. Långsiktigt är detta en risk för universitetet. Inom 
området lyfts också fram att otydlighet om vem i ledningen som ansvarar för 
uppdragsutbildning riskerar att ledningens strategiska satsningar och prioriteringar 
gällande detta inte blir kända i verksamheten. Risken att bristande 
incitamentsstruktur för lärare att arbeta med uppdragsutbildning, bedöms som 
nästan säker vad gäller sannolikhet. Den samlade bedömningen av riskområdet blir 
hög risk, vilket är över riskaptiten viss risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,6 2,9 
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Riskområde 12 Arbetsmiljö 
Riskområdet Arbetsmiljö innefattar risker som kan påverka universitetets förmåga 
att bedriva verksamheten på så sätt att medarbetares och studenters säkerhet och 
välmående säkerställs. Området innefattar både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Det är ett område som står under många krav från lagstiftning och regelverk och 
där risker kan få stora konsekvenser, både för enskilda personer och för 
verksamheten. Riskaptiten föreslås därför vara låg risk. 
 
De risker som identifierats inom området berör bristande engagemang och 
systematik i arbetsmiljöarbetet. Inom området lyfts också fram att det finns viss 
risk att universitetets föreskrifter om fördelning av arbetsuppgifter och 
beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet ej är kända och efterlevs 
i verksamheten vilket leder till brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det 
finns dock många åtgärder inom området och riskerna värderas till största del till 
viss risk. Den samlade bedömningen av riskområdet föreslås vara viss risk, vilket 
är över riskaptiten låg risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Låg risk Viss risk 3 3,1 
 


 


Riskområde 13 Lokalförsörjning 
Riskområdet Lokalförsörjning innefattar risker som påverkar universitetets 
förmåga att tillhandahålla kostnadseffektiva, attraktiva lokaler och hållbara miljöer 
som möjliggör högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan 
med det omgivande samhället. Riskaptiten föreslås vara viss risk. 
 
Inom området har ett antal risker identifierats, såsom många inblandade i 
lokalförsörjningsprocessen och brister i gemensamt synsätt. Sannolikheten och 
påverkan för riskerna värderas mestadels som medel. Den samlade bedömningen 
för riskområdet är viss risk, vilket motsvarar riskaptiten. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Viss risk 3,4 2,8 
 


Riskområde 14 Säkerhet 
Riskområdet Säkerhet innefattar risker som påverkar universitetets förmåga att 
skydda dess personal och studenter, infrastruktur och information från brottslighet 
och förstörelse. Universitetets riskaptit inom området föreslås vara låg risk. 
 
Inom riskområdet har risker som påverkar universitetets förmåga att bedriva 
effektivt säkerhetsarbete identifierats och dessa risker har värderats mellan låg risk 
och viss risk. Bland annat konstateras att ökade myndighetskrav kombinerat med 
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oförändrad ramtilldelning avseende personella resurser, medför brister i 
genomförande. Den samlade bedömningen av riskområdet är låg risk, vilket 
motsvarar riskaptiten. 
 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Låg risk Låg risk 2,2 2,2 
 
 







1. Ledningsprocesserna 
  


Riskvärdering för riskområde 1: Ledningsprocesserna  
 
Riskägare Rektor Per Eriksson 
Riskkoordinator Förvaltningschef (Huvudansvarig) Susanne Kristensson 
Referensgrupp Rektors ledningsråd 
Process Alla ledningsprocesser  


 
Centrala uppdrag och mål:  
En av universitetets strategier: Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. Kommunikativt ledarskap. 
Öppenhet och stolthet. Utbildning och stöd till ledare. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Myndighetsförordningen 
Förordning om intern styrning och kontroll 
Högskolelag och högskoleförordning 
Strategisk plan 
Arbetsordning 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed


öm
ni


ng
  


Ansvar
ig 


1 Risk att Lunds universitets 
avstånd till beslutsfattare 
påverkar universitets 
möjligheter att få erforderliga 
resurser för utbildning och 
forskning. 


Hantering: Till viss del 
acceptera, till viss del begränsa 
risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Närvaron i Stockholm har ökat. 
 
Debattartiklar 
 
Uppvaktning av departementet 
 
Engagemang i Horizon 2020 via 
LERU 
 
 
 
 


3 
 


4 
 


Hög 
risk 


Rektor 
 
 
 
 


 


 







1. Ledningsprocesserna 
  


Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Ännu mer representation i olika 
organ i Stockholm.  
 


2 Risk att personal inte 
identifierar sig med Lunds 
universitet, vilket kan leda till 
att universitet missar 
möjligheter att utnyttja sin fulla 
potential och styrka. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Forum för förankring och 
diskussion finns genom 
ledningsgrupp, rektors 
ledningsråd, prefektmöten och 
UFLG. 
 
Kommunikationsavdelningen 
tillhandahåller utbildningar och 
verktyg för bättre 
kommunikation. 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Lära av studenterna som 
kommunicerar mellan olika 
nivåer. 
 
Bli bättre på att kommunicera 
MAX IV som en del av LU. 
 


4 
 


3 
 


Hög 
risk 


Rektor 


3 Risk för bristande förtroende 
genom jäv när personer sitter på 
flera stolar, vilket i 
förlängningen riskerar att 
urholka förtroendet för 
verksamheten  


Hantering: Eliminera/begränsa 
risken 
 
Etablerande förebyggande 
åtgärder 
 
Aktivt arbete för att undvika att 
personer sitter på dubbla stolar. 
 
Tydliggörande i 
handläggningsordningen för 
ansökningar till forsknings-
projekt inom Horizon 2020 att 
man inte kan representera två 
sidor.  
 
Juristerna har påbörjat arbete 
med att aktivt upplys om 
jävsregler vid 
utbildningstillfällen samt i 
förekommande fall i 
avtalshanteringen. 
 
 


2 
 


4 
 


Viss 
risk 


Rektor 







1. Ledningsprocesserna 
  


4 Risk att felaktiga och icke 
förankrade beslut fattas vilket 
minskar respekten för fattade 
beslut och därmed också 
ledningens 
styrningsmöjligheter. Denna 
risk ökar om ledningen är 
otydlig i kommunikation eller 
att linjeorganisationen förbigås 
i beslut genom att parallella 
beslutsvägar skapas. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder:  
Forum för förankring i rektors 
ledningsråd, UFLG, 
utbildningsnämnden och 
forskningsnämnden. 
 
Universitetsledningen träffar 
fakulteterna vid fakultetsbesök, 
budgetdialoger och 
kvalitetsdialoger. 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Tydligare rutiner för 
ärendehanläggning.  
 
Fortsatt arbete för tydligare 
strukturer och former i vissa 
centrala organ, främst NÄLU. 
 


3 
 


4 
 


Hög 
risk 


Rektor 


5 Risk att brist på resurser och 
prioriteringar ger för hög 
arbetsbelastning i 
organisationen. 


Hantering: Riskens relevans 
skiljer mellan fakulteterna och 
risken måste därför hanteras med 
hänsyn till detta.  
 
Etablerade åtgärder 
Tydligare dialog med 
verksamheten inför nya projekt.  
 
Prioriteringar görs i rektors 
ledningsråd, utbildningsnämnden 
och forskningsnämnden. 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Ytterligare forum för diskussion 
om prioritering och 
ambitionsnivå skapas. 


3 
 


3 
 


Viss 
risk 


Rektor 


6.  För hög arbetsbelastning på 
kvinnor i ledningsposition 
riskerar att resurser används fel. 


Etablerade åtgärder 
Satsningar för att få fram fler 
ledare som är kvinnor, ex. 
AKKA,  medel avsatta för 
kvinnliga professorer samt 
generellt meriteringsstöd. 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder 
Se över i vilka organ jämn 
könsfördelning är viktig och 
eventuellt justera i befintliga 


4 3 Hög 
risk 


Rektor 







1. Ledningsprocesserna 
  


beslut om så behövs. 
 


       
 







2. Hållbara finanser 
  


Riskvärdering för Riskområde 2: Hållbara finanser 2015 
Riskägare Rektor  Per Eriksson 
Riskkoordinator Planeringschef (Huvudansvarig) 


Ekonomidirektör 
Tim Ekberg 
Lise Bröndum 


Referensgrupp UFLG 
Process Redovisningsprocessen Stödprocess 


Budgetprocessen Stödprocess 
Resursfördelningsprocessen Ledningsprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Hushålla väl med statens medel. Hålla en ekonomi i balans. Ge förutsättning för långsiktig planering. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Myndighetsförordningen 
Regleringsbrev 
Budgetproposition 
Anslagsförordning 
Avgiftsförordning 
Kapitalförsörjningsförordning 
Myndigheters bokföring med flera förordningar, se EA-handboken 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed


öm
ni


ng
  


Ansvarig 
1 Skillnad i nivå på 


myndighetskapital hos fakulteterna 
är redan märkbar och riskerar att 
öka 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående åtgärder: 
Dialoger och uppföljningar 


 
5 


 
2 


   
Hö
g 
risk 
 
 


Ekonomi 
Planering 


2 Regering och externa bidragsgivare 
är medvetna om lärosätenas höga 
likviditet och risk för indragning av 
delar respektive innehållna medel 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
Planer för förbrukning av 
myndighetskapitalet 


 
 


1 


 
 


3 


Lå
g 
risk 


Ekonomi 
Planering 


3 Effektivitetskrav (pris- och 
löneomräkning) från departementet 
leder till urholkning av 
verksamheten 


Åtgärder: 
Påverkan på regeringen genom 
SUHF 


 
5 


 
3 


Hö
g 
risk 


Ledn 


 


 







2. Hållbara finanser 
  


4 Oförutsedda kostnadsökningar och 
andra händelser inom 
forskningsinfrastruktursatsningarna 
ESS och MAX IV  


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Löpande uppföljningar och 
rapporter till styrelserna 


 
 


2 


 
 


4 


Vis
s 
risk 


Ekonomi 
Planering 


5 Ökad andel bidrag i förhållande till 
totala intäkter gör att risk finns för 
att mer resurser går till 
samfinansiering vilket minskar 
utrymmet för egna prioriteringar 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Analys av bidragsfinansiering 
Översyn av ekonomimodell 
för bättre projektredovisning. 
Påverka regeringen att öka 
andelen direkta statliga medel. 


 
 


5 


 
 


2 


Hö
g 
risk 


Ekonomi 
Planering 


6 Ökade kostnader för lokaler och 
infrastruktur 


Åtgärder: 
Bättre planering och 
framförhållning. Inrättande av 
lokalfon 


 
3 


 
2 


Vis
s 
risk 


Planering 
LU Bygg 


 
 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


Riskvärdering för riskområde 3: Personal- och kompetensförsörjning  
 
Riskägare Vicerektor med ansvar för personalfrågor Nils Danielsen 
Riskkoordinator Personaldirektör (huvudansvarig) Ingrid Estrada-Magnusson 
Referensgrupp Operativa ledningsgruppen, Processteam kopplade till personalprocesserna samt 


experterna från Sektionen personal 
Process Attrahera, rekrytera och behålla lärare, 


forskare, administrativ och teknisk personal.  
Huvudprocess/stödprocess 


Skapa förutsättningar för kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning av lärare, forskare, 
administrativ och teknisk personal 


Huvudprocess/stödprocess 


Skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb 
som ledare i organisationen 


 


 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Låg risk Hög risk 


 
 


Nr Risk 


 


 


 


Åtgärder  Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed


öm
ni


ng
  


Ansvarig 
1 Risk att långa ledtider och 


otydligt stöd i 
rekryteringsprocessen 
leder till att universitetet går 
miste om kvalificerade 
sökande. 
 
 
 


  
Etablerade förbyggande åtgärder:  
Verktyg för urvalsstöd har 
upphandlats och 15 
rekryteringsspecialister har 
utbildats.  15 till 
rekryteringsspecialister kommer att 
utbildas under hösten 2014.   
 


4,2 3,5 Hög 
risk  


Åtgärder 
avseende 
stöd: 
Sektionen 
Personal i 
samverkan 
med 
Lednings-
stöd  


Centrala uppdrag och mål:  
 Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
Strategi: Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. Professionella arbetsvillkor som gör att vi kan rekrytera 
de allra bästa medarbetarna. Jämställdhet. Främja medarbetares personliga utveckling och karriärer. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Regeringsformen (bl a diskriminering), Högskolelag och högskoleförordning, Lag om offentlig anställning, 
Personuppgiftslagen, Lagen om anställningsskydd, Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag, Lag 
om medbestämmande i arbetslivet, Diskrimineringslag. 
 
Internt: 
Anställningsordning 


 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


 
 
 


Pågående förebyggande åtgärder: 
Utbildning för chefer, 
personalfunktion samt för vissa 
lärarförslagsnämnder i 
kompetensbaserad rekrytering har 
påbörjats.  
 
Handläggningsordningen till 
anställningsordningen avseende 
läraranställningar ska 
implementeras samt publiceras på 
hemsidan. 
 
Fakulteterna ska i större 
utsträckning använda sig av de 
riktlinjer som anges i 
anställningsordningen för att korta 
ner ledtiderna i 
rekryteringsprocessen för lärare. 
 
En ytterligare översyn av 
anställningsordningen pågår för att 
minimera oklarheter i rekryteringen 
för lärare. 
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
 Delegationerna i 
anställningsordningen ska 
harmoniseras med de 
beslutsbefogenheter som finns vid 
Lunds universitet för att tydliggöra 
beslutsvägarna. 
 
Ett nytt stödsystem för rekrytering 
ska implementeras under 
2014/2015 
 
Supporten för nuvarande 
rekryteringssystem ska förstärkas. 
 
Önskade förebyggande åtgärder: 
Utreda hur rekryteringsprocessen 
för lärare kan hanteras på ett mer 
effektivt sätt. 
 


Åtgärder 
avseende 
ledtider: 
Fakulteterna 


2 Risk att begränsade 
möjligheter till utveckling 
kan minska Lunds 
universitets förmåga att 
behålla kvalificerad och 
engagerad personal av 
kategorin lärare & forskare 
  


 Etablerade förebyggande 
åtgärder:  
Genomgång av 
introduktionsprocessen på såväl 
central- som institutionsnivå. 
 
Nya kurser och program har 
utvecklats. Nyfiken på ledarskap 


4  3,5  Hög 
risk 


Sektionen 
Personal & 
fakulteterna 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


 (och hela Ledartrappan) är öppen 
för alla kategorier av anställda.       
 
 
Pågående förebyggande åtgärder:  
Utveckla arbetet med 
arbetsgivarvarumärket (Employer 
branding) ytterligare. En strategi för 
arbetsgivarvarumärket avseende 
innehåll och kommunikation håller 
på att tas fram. 
 
Utformning av nya metoder (e-
learning) för kompetensutveckling 
 
Strukturen och aktiviteter för 
Karriärcentrum på Medicinska 
fakulteten håller på att ses över.    
 
Utredningen om organisationen och 
former för högskolepedagogisk 
utbildning av lärare har genomförts 
och utredningens förslag är nu på 
remiss. En plan för implementering 
ska tas fram.   
 
Fastställa och kommunicera 
karriärvägar för lärare och forskare 
 
Utveckla jämställhetsarbetet för att 
nå regleringsbrevets krav avseende 
könsbalans inom 
professorskategorin vid LU. 
 
On-line postdoc training på 
engelska har startat på försök och 
kommer att erbjudas till 50 post-
docs från samtliga fakulteter.  
 
Projektet HR-strategier för forskare 
är under genomförande och 
kartlägger vad som LU kan 
utveckla i förhållande till forskare 
avseende karriärutveckling, 
karriärvägar och mobilitet. 
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Best practice från olika fakulteter 
ska presenteras och diskuteras i 
Operativa ledningsgruppen, 
avseende hur LU kan behålla 
kvalificerad personal av kategorin 
lärare & forskare 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


 
Fler kurser ska läggas in i 
stödsystemet för 
kompetensutveckling, för att kunna 
kvalitetssäkra fler av de 
kompetensutvecklingsinsatser och 
aktiviteter som sker på LU.   
            
Innehållet i utvecklingssamtal till 
att även inbegripa karriärrådgivning 
ska ses över.   


3 Risk att inte kunna rekrytera 
de ”bästa” pga att vi inte kan 
ge tillräckligt stöd vid 
rekrytering och 
mottagandet av 
internationella 
medarbetare.          
 
  
 
  


 
Etablerade förebyggande åtgärder:  
Nätverk inom LU för de som 
arbetar med att stödja 
internationella medarbetare (INLU) 
genomförs 4 gånger om året. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Information om det stöd som 
relocationtjänster kan erbjuda ska 
förtydligas och kommuniceras 
ytterligare.   
 
Upphandlingen av relocationtjänst 
ska förlängas med två år under 
2014 
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Behov av ytterligare medel för 
uppbyggnaden av International 
Researchers & Scholars Office 
(IRSO) utreds. 
 
Kommunicera att det finns en 
kontaktperson på 
arbetsförmedlingen som kan hjälpa 
medföljande med arbete.       
 
Stödet för mottagandet ska 
målgruppsanpassas i större 
utsträckning. 
 
Utredning ska genomföras 
avseende hur många medarbetare 
som ansöker om visum för att 
utröna om det är mest ekonomiskt 
fördelaktigt att köpa tjänsten 
angående visumhantering av 
relocation företaget eller anställa en 
visumhandläggare. 
  
 


3 3 Viss 
risk 


Sektionen 
Personal & 
fakulteterna 
 
 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


4 Risk att begränsade 
möjligheter till utveckling 
kan minska LU:s förmåga att 
behålla kvalificerad och 
engagerad personal av 
kategorin TA-personal, 
vilket kan leda till att 
ändamålsenlig 
stödverksamhet ej kan ges. 
 
  
 


 
Etablerade förebyggande åtgärder:  
Genomgång av 
introduktionsprocessen på såväl 
central- som institutionsnivå.  
 
Nya kurser och program har 
utvecklats. Nyfiken på ledarskap 
(och hela Ledartrappan) är öppen 
för alla kategorier av anställda.          
 
Pågående förebyggande åtgärder:  
Utformning av nya metoder (e-
learning)  för kompetensutveckling  
 
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Best practice från olika fakulteter 
ska presenteras och diskuteras i 
Operativa ledningsgruppen 
 
Fler kurser ska läggas in i 
stödsystemet för 
kompetensutveckling, för att kunna 
kvalitetssäkra fler av de 
kompetensutvecklingsinsatser och 
aktiviteter som sker på LU.   
 
Innehållet i utvecklingssamtal till 
att även inbegripa samtal angående 
kompetensutveckling inom den 
nuvarande tjänsten.   
 
Ett utvecklingsprogram för 
administrativ personal är framtaget 
och väntar på beslut från ledning 
för att kunna startas.     
 
Förmedla möjliga karriärvägar 
genom exempel på medarbetares 
karriärutveckling inom 
organisationen. 
 
 
 


3,5 3 Viss 
risk 


Sektionen 
Personal & 
fakulteterna 
 


5 Risk att otrygghet i 
anställningsformerna kan 
hindra långsiktig planering 
och skapa ohälsa bland de 
anställda.  


 
Etablerade förebyggande åtgärder:  
Meriteringsanställning med rätt till 
prövning för en 
tillsvidareanställning som 
universitetslektor har införts 
 
 


4 3,5 Hög 
risk 


 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


 
Karriärplaneringsmodeller har 
tagits fram på vissa fakulteter. 
 
Projektet HR-strategier för forskare 
är under genomförande och 
kartlägger vad som LU kan 
förbättra forskares arbetsvillkor.  
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Besluta och kommunicera vilka 
tillfälliga anställningar som får ske i 
följd. (Vissa fakulteter har 
genomfört åtgärden) 
 
Tydliggöra hur stor chansen är till 
en tillsvidareanställning för vissa 
lärarkategorier, för att undvika 
falska förhoppningar.        
 
Undersöka huruvida 
tillsvidareanställningar skulle 
kunna användas i större grad. 
 
 


  6 Risk att processer för att 
identifiera och utveckla 
potentiella framtida ledare 
brister.  
 
 
 
 
 
  


 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
En modell för chef- och 
ledarutveckling är framtagen och 
utbildningar ges kontinuerligt. Nya 
utbildningar utvecklas efter hand. 
 
Genomförande av ledningsprogram 
sker kontinuerligt, såsom: LUPOD, 
AKKA, utbildning för prefekter, 
program för ledare av de strategiska 
forskningsområdena. 
 
Mentorsprogram genomförs inom 
vissa fakulteter. 
 
Upphandling av coachingtjänster är 
genomförd. 
 
Pågående förebyggande åtgärder:  
Särskilt utvecklingsprogram för 
post-docs genomförs under 2014. 
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Karriärprogram för administrativ 
personal finns framtaget, men 
väntar på beslut från ledning för att 
kunna starta. 


3 3,7  Hög 
risk  


Sektionen 
Personal & 
fakulteterna 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


7 Risk att otydliga processer 
samt brist på information 
och utbildning avseende 
avtal och bestämmelser 
inom personalområdet leder 
till fördröjda eller felaktiga 
beslut. 
  


Etablerade förebyggande åtgärder:  
Chefsutbildningar, exempelvis 
arbetsrättsliga utbildningar 
genomförs kontinuerligt. 
 
Pågående förebyggande åtgärder:  
Tydliggöra administrativa 
processer, rollfördelning och 
kompetensbehov inom PA-området. 
Arbetet är påbörjat med vissa 
befattningsgrupper som 
sammanställs och utvärderas under 
våren. Fler befattningar gås igenom 
under hösten. 
 
Processer är framtagna. Arbetet 
med förankring och ev anpassning 
av dessa görs för tillfället. 
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Tydliggöra och skapa struktur för 
befintligt stöd som finns på 
institutions- och fakultetsnivå samt 
på Sektionen personal.  
Tillgängligheten av det stöd som 
finns ska förbättras. 
 
Ev stödverktyg som underlättar 
tillgängligheten till information ska 
utredas.   
 
I samband med flytten av 
information till det nya 
publiceringsverktyget Drupal ska 
informationen kvalitetssäkras, 
målgruppsanpassas och ses över 
och bli mer tillgänglig.  
 
Utökad kontinuitet i Operativa 
ledningsgruppen ska genomföras 
för informationsutbyte.      
 
 
 


4 3,7  Hög 
risk 


Sektionen 
Personal & 
fakulteterna 


 
8 
 
 
 


Risk att återväxten av 
forskare och lärare 
minskar i och med 
arbetstidsavtalet. 


Planerade förebyggande åtgärder:  
Utvärdera arbetstidavtalets 
påverkan på återväxten av forskare 
och lärare. Särskild utredare bör 
utses.   
 
Utvärdera behov av satsning på 
yngre forskare   
 


4 4 Hög 
risk  


Universitets
ledningen  







3. Personal- och kompetensförsörjning 


 







4. Konkurrens och synlighet 


Riskvärdering för riskområde 4 Konkurrens och synlighet  
 
Riskägare Rektor Per Eriksson 
Riskkoordinator Kommunikationschef 


(Huvudansvarig) 
Biträdande sektionschef, Externa 
relationer 


Caroline Runéus 
 
Richard Stenelo  
 


Referensgrupp FÖRKOM  
Process Profilera och marknadsföra Lunds 


universitet 
Huvudprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
 Utvecklingsområde i strategiska planen: Synlighet och tydlighet för omvärlden om vad Lunds universitet är. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag (kommunicera forskningsresultat m.m.), högkoleförordingen, studieavgiftsförordningen, 
regleringsbrevet mm 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Viss risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed


öm
ni


ng
  


Ansvarig 
1 Risk att universitetet missar 


möjligheterna att nyttja 
profileringskraften i samarbetet 
med ESS och MAX IV (den 
senare nationell anläggning 
men en del av myndigheten 
Lunds universitet). Gäller även 
samarbetet med andra 
högprofilerande partners, såsom 
Medicon Village m fl. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Modell för samverkansprojekt 
under införande, bl a mer 
systematik i formerna för 
samverkan, tydligare kontaktvägar 
i ny sektion. 
 
Etablerade förebyggande åtgärder 
Deltagande i gemensamma 
samarbetsforum och nätverk på 
olika nivåer samt gemensamma 
projekt. 


3 4 Hög 
risk 


Ledn 
Sektioner 
FSI 
Komm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 







4. Konkurrens och synlighet 


Delade tjänster. 
 
Önskvärda förebyggande åtgärder 
Gemensamt visionsarbete och 
formulering av gemensamma 
övergripande mål. 
 


 
 
Ledn 


2 Risk för minskat förtroende för 
universitetet pga av 
oegentligheter exempelvis 
korruption, forskningsfusk, 
oansvarigt handlande med 
offentliga medel.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Administrativa rutiner (attestrutiner 
etc). 
 
Etablerade upptäckande åtgärder: 
Handläggningsordning vid 
misstanke om vetenskaplig 
oredlighet (STYR 2014/173) 
 
Förbättrad information om 
delegationsordningen och 
beslutsbefogenheter. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Värdegrundsprojektet 
Handläggningsordning för  
hantering av oegentligheter. 
 
Önskvärda förebyggande åtgärder: 
Satsning på mer effektiv intern 
kommunikation. 
 


2 3 Viss 
risk 


Förv. chef 
Övriga  
chefer vid 
LU 
 
 
 
FSI 
 
 
 
 
Förv. chef 
 
 
 
Personal 
 
 
 
 
Chef på 
alla nivåer 
 


3 Risk att brister i samordningen 
av kommunikationsarbetet på 
alla nivåer ger sämre 
genomslag och splittrad bild av 
universitetet. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Kommunikationsstöd till 
verksamheten; 
Kommunikationsplattform och 
gemensam grafisk profil med 
tillhörande stöddokument, mallar, 
verktyg och utbildningar mm 
Interna nätverk, samarbets- och 
samordningsforum för ökad 
synlighet, gemensamma projekt 
Universitetsgemensamt  
webberbjudande. 
Etablerade gemensamma processer. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Förbättrad struktur för 
varumärkeshantering vid LU. 
Universitetsgemensamma 
annonskoncept mm. 
Riktlinjer för kommunikation. 


3 3 Viss 
risk 


Komm 
SAM- 
KOM 
FÖR- 
KOM 
Kommuni
katörsnätv
erket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 







4. Konkurrens och synlighet 


 
Önskvärda förebyggande åtgärder: 
Fortsatt ökad samverkan i 
gemensamma förvaltningen 
 
 
 
 


 
FÖR- 
KOM 


4 Risk att otillräcklig respons på 
ökade (relevanta) krav från 
omvärlden och 
samhällsförändringar (t ex 
internationalisering, trend mot 
ökad autonomi, avgifter för 
icke-europeiska studenter, 
teknikutveckling - inte minst 
digitalisering av den högre 
utbildningen, ett nytt 
medielandskap) kan innebära 
många missade möjligheter 
både inom forskning, 
utbildning och samverkan. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Attraheraprocessen och utveckling 
av arbetet med 
arbetsgivarvarumärket. 
Löpande mediebevakning och 
medieanalys 
Översättningsservice och AWELU 
Internationella kommunikatörer 
Etablering av samordnade och 
gemensamma studentrekryterings-
processer för nationella och 
internationella studenter 
Satsning på nya medier och webb i 
kommunikationen med presumtiva 
och existerande studenter 
Ny organisationsstruktur för 
stödverksamheten (sektionerna 
Kommunikation och Forskning, 
Samverkan och Innovation) 
Resursförstärkning på 
webbutvecklingsområdet, t ex på 
LDC. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
MOOCS-projektet 
Implementering av gemensam 
forskningsdatabas 
Etablering av LU Kontakt 
Ny internationell policy 
Språkpolicy. 
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Upphandling av CRM 
Lärplattform, intern webbmiljö. 
 
Önskvärd förebyggande åtgärd 
Bibehålla nuvarande tillfälliga 
satsning på internationell PR och 
visuella medier i 
forskningskommunikationsarbetet. 


3 4 Hög 
risk 


Externa 
relationer 
Personal 
Komm 
FSI 


5 Risk att bristande systematiskt 
arbete i rankingfrågorna kan ge 
sämre placering än förtjänat 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade 


4 4 Hög 
risk 


Plan 


 
 







4. Konkurrens och synlighet 


och dålig press vilket påverkar 
universitetets renommé. 


förebyggande/upptäckande 
åtgärder: 
Regelbunden bevakning av 
rankingfrågan. 
Regelbundna möten med 
rankinggrupp inom förvaltningen. 
 
Föreslagen åtgärd 
Formulering av formell strategi för 
arbetet med rankingfrågan. 


6 Risk att bristande medvetenhet 
om att synlighet,  
kommunikation och vår 
öppenhet mot omvärlden är 
kopplade till ökad 
konkurrenskraft och förmåga 
att attrahera kapital, inte minst 
donationer, studenter och 
personal. Risken kan till och 
med vara att många 
överhuvudtaget inte inser att 
universitetet är 
konkurrensutsatt. 


Hantering: Begränsa risken. 
 
 
Pågående förebyggande åtgärd: 
Donationskampanjen 
Olika utvecklingsprojekt kring mer 
professionell hantering av 
varumärkesfrågor och mer 
effektivitet och ändamålsenlighet i 
arbetet med dessa.  
Språkpolicy. 
Föreberedelser för LU350. 
 
Önskvärda förebyggande åtgärder: 
Workshop kring riskområdet med 
nya ledningen/(-ar) så att 
engagemanget från 
ledningsnivåerna är fortsatt högt. 


3 3 Viss 
risk 


FSI 
Komm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledn 


 


 
 







5. Utbildningsfinansiering 


Riskvärdering för riskområde 5 Utbildningsfinansiering  
 
Riskägare Prorektor med ansvar för utbildning Eva Wiberg 
Riskkoordinator Planeringschef (Huvudansvarig) 


Sektionschef Externa relationer 
Sektionschef Student och utbildning 


Tim Ekberg 
Margareta Nordstrand 
Tarmo Haavisto 


Referensgrupp Utbildningsnämnden 
Process Utbildningsplanering Huvudprocess 


Resursfördelningsprocess Ledningsprocess 
 
Centrala uppdrag och mål:  
Ge ekonomiska förutsättningar för utbildning med högsta kvalitet. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskoleförordningen 
Högskolelagen 
Regleringsbrev 
Budgetproposition 
Studieavgiftsförordningen 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed
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Ansvarig 
1 Produktion i förhållande till 


takbeloppet fortsätter att vara för 
högt (produktionen 180 mnkr 
över takbeloppet 2013) 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Begär ökat antal platser (dvs höjt 
takbelopp) i budgetunderlaget. 
Anpassning av 
utbildningsutbudet. 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Underlag för långsiktig 
utbildningsplanering finns och 
används.  
Kvalitetsdialoger årligen. 


5 4 Mkt 
hög 
risk 


Ledn 
Planering 
Fak 


 


 







5. Utbildningsfinansiering 


2 Risk för färre sökande pga av 
demografiska och konjunkturella 
faktorer.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Rekryteringsinsatser för svenska 
och europeiska studenter 


3 2 Viss 
risk 


Externa 
relationer 
 


3 Risk för underfinansiering av 
Erasmus Mundusstudenterna på 
masternivå då dessa ersätts 
endast med 3000 Euro per 
student och läsår och inga andra 
medel finns för att täcka upp 
mellanskillnaden upp till full 
kostnadstäckning. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Påverka regeringen att ändra sina 
regler eller betala ersättning för 
mellanskillnaden.  


4 2 Viss 
risk 


Externa 
relationer 


4 Risk för att statens pris- och 
löneomräkning är för låg i 
förhållande till de verkliga 
kostnadsökningarna. 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Påverka regeringen att ändra 
resurstilldelningssystemet. 
Aktiv och långsiktig lönepolitik. 


5 4,
5 


Mkt 
hög 
risk 


Ledn 
Planering 
Personal 


 







6. Studentrekrytering 


Riskvärdering för riskområde 6 Studentrekrytering  
 
Riskägare Rektor Per Eriksson 
Riskkoordinator Sektionschef Externa relationer 


(huvudansvarig) 
Sektionschef Student och utbildning 
Tf Servicechef  LU Service 


Margareta Nordstrand,  
 
Tarmo Haavisto 
Sara van Lunteren 


Referensgrupp Utbildningsnämnden 
Process Rekrytera och anta studenter Huvudprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Rekrytera nationella studenter 
Rekrytera internationella studenter 
Ge förutsättning för att kunna rekrytera studenter t.ex. studentbostäder 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag, Högskoleförordning 
Antagningsordning 
Studieavgiftsförordning 
Migrationsregler 
Lokala regelverk 
Nationella rekommendationer 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn
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ik


he
t (


1-
5)


 


På
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) 
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Ansvarig 
1 Tillgången på studentbostäder 


är låg i förhållande till det stora 
antalet studenter vid Lunds 
universitet. Bristande tillgång 
på studentbostäder kan påverka 
universitetets förmåga att 
rekrytera och behålla studenter 


Hantering: Begränsa risken 
 
Genomförda etablerade åtgärder: 
Ökade anslag till Bopoolen från både 
universitet och kommun beviljade 
under längre tidsperiod. 
Omorganisation med en beställar- 
och utförarorganisation inom 
universitet. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Samrådsmöte för att bevaka och 
påverka utvecklingen av 


3 4 Hög 
risk 


LU 
Bostäder 


 


 


 
 







6. Studentrekrytering 


studentbostäder i samråd med 
studentstadsamordnare (Lunds 
kommun) och LUS.  
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Ökad regional samverkan via 
samrådsgruppen. 
Översyn av fördelnings- och 
prioriteringsrutiner som ger en bättre 
bild av utnyttjandegraden och ökar 
prognosträffsäkerheten. 
 
LU Bostäder inför ett nytt 
bokningssystem med goda 
möjligheter att plocka ut relevant 
statistik. 
 
Kraftig utbyggnad av 
studentbostäder i Lund 
 


2 Universitetet misslyckas att 
uppnå sina 
rekryteringsambitioner för 
internationella studenter. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade upptäckande åtgärder: 
Enkät till internationella sökande 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Marknadsföringsplan/aktivitetsplan 
för internationell studentrekrytering 
samt därtill hörande genomförda 
aktiviteter. 
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Se över lokala regelverk för att 
bredda möjligheten till alternativa 
utbildningsformer. 
Ökade och mer riktade 
marknadsföringsinsatser i 
prioriterade områden. 
Översyn av samtliga utbytesavtal 
inom Lunds universitet. 
Framtagande av alternativa ingångar 
för att bredda rekryteringen. Projekt 
med studieförberedande 
masterutbildning pågår. 
 


3 4 Hög 
risk 


Externa  
relationer 


3 Risk för att otydlighet i den 
strategiska 
utbildningsplaneringen leder till 
att universitetet inte lyckas att 
använda sina 
konkurrensfördelar till en stärkt 
position gentemot 
konkurrenterna. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Studentrekryteringsprocessen är 
etablerad. 
Utveckling av intern och extern 
kommunikation med målgruppen 
presumtiva studenter på nya webben. 


4 4 Hög 
risk 


Externa  
relationer 


 
 







6. Studentrekrytering 


 
Planerade upptäckande åtgärder: 
Aktiviteter inom TrackIT-projektet. 
Analys av nöjdheten bland studenter 
inom rekryteringsprocessen och vid 
bemötande under studietiden 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Utveckling av internwebb för 
kommunikation med målgruppen 
nuvarande studenter (studentportal) 
Införande av ett CRM-system för 
bättre kommunikation med sökande, 
nuvarande och före detta studenter. 
 
Översyn av texter och strukturer i 
LUBAS skall ge en bättre 
helhetsbild av utbudet. 
 


4 Risk att utbildningsutbudet inte 
harmoniserar med efterfrågan. 
 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande åtgärder: 
Pågår en översyn av det strategiska 
utbildningsutbudet på både svenska 
och engelska. 
 
Pågående upptäckande åtgärder: 
Omvärldsbevakning i form av 
marknadsanalyser och enkäter. 
Beaktande av de demografiska 
förändringarna 


3 4 Hög 
risk 


Utb. 
nämnden 


5 Risk för aktuella händelser som 
påverkar allmänhetens 
uppfattning av Lunds 
universitet. 
 
 
 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande åtgärder: 
Tätt samarbete med 
kommunikationsavdelningen och 
webb-redaktörer för de sociala 
medierna. 
 
Pågående/planerade förebyggande 
åtgärder: 
Värdegrundsarbete inom Lunds 
universitet. 
Risk och krisorganisation etableras. 
Tätare kontakt med studentlund via 
Akademiska föreningen. 
Samverkan med Lunds kommun 
inför större arrangemang som 
påverkar eller pågår i stadsmiljön. 
 


4 4 Hög 
risk 


Externa 
relationer 


6 Ett föråldrat regelverk som ej är 
anpassat till nuvarande 
förutsättningar vilket begränsar 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande åtgärder: 


4 4 Hög 
risk 


Externa 
relationer 


 
 







6. Studentrekrytering 


Lunds universitets möjlighet att 
konkurrera med kvalitet på den 
globala utbildningsmarknaden. 
 
 
 


Arbete på nationell nivå i nätverk 
och organ för att förändra 
regelverket. 
Samverkan med andra myndigheter 
för att underlätta och förändra. 
Utbildningsinsatser i t.ex. 
migrationsfrågor. 
 
Planerade korrigerande åtgärder: 
Intensifiera ovanstående, befintliga 
åtgärder. 
 


 


 
 







7. Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 


Riskvärdering för riskområde 7 Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
 
Riskägare Prorektor  Eva Wiberg 
Riskkoordinator Utvärderingschef (huvudansvarig) Åsa Ekberg 
Referensgrupp Utbildningsnämnden 
Process Utbilda och utveckla studenter Huvudprocess 


Ledningsprocess 
 


 
Centrala uppdrag och mål:  
 Högsta kvalitet i utbildning 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
 Högskolelag och högskoleförordning 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Viss risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
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he
t (


1-
5)
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) 
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Ansvarig 
1 Risk att universitetet inte kan ge 


en forskningsanknuten och 
tillämpningsanknuten utbildning 
av högsta internationella klass. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade upptäckande 
åtgärder: 
Studentbarometrar, tematiska 
studier, kursvärderingar, 
alumnstudier, avnämarstudier 
 
Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Policy- och handlingsplan för 
kvalitetsarbetet, validering 


2 4 Viss 
risk 


Kvalitet och 
utvärdering 


2 Risk att studenter inte får 
möjlighet att förena djup 
ämneskunskap med breddade 
perspektiv och 
omvärldsanknytning. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade upptäckande 
åtgärder: 
Studentbarometrar, tematiska 


1 4 Viss 
risk 


Kvalitet och 
utvärdering 


 


 
 







7. Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 


studier, kursvärderingar, 
alumnstudier, avnämarstudier 
 
Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Policy- och handlingsplan för 
kvalitetsarbetet, validering 


3 Risk att universitetet inte kan ge 
studenterna stöd att utveckla 
kommunikationsfärdighet, 
förmåga till informationssökning 
och kritisk analys samt att 
förbereda studenterna för ett 
arbetsliv i förändring, 
entreprenörskap och 
egenskapande verksamhet. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade upptäckande 
åtgärder: 
Studentbarometrar, tematiska 
studier, kursvärderingar, 
alumnstudier, avnämarstudier 
 
Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Policy- och handlingsplan för 
kvalitetsarbetet, validering 


2 4 Viss 
risk 


Kvalitet och 
utvärdering 


4 Risk för att universitetet får 
examenstillstånd indragna 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande 
åtgärder: 
Kvalitetsmedel för att stärka 
svaga miljöer 


1 4 Viss 
risk 


Utb. 
nämnden 


5 Risk att bristande resurser leder 
till sämre kvalitet på utbildningen 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande 
åtgärder: 
Påverka regering och riksdag 
att förändra 
resurstilldelningssystemet, 
fortsatt kvalitetsarbete på 
fakulteterna samt internt 
effektiviseringsarbete. 


2 5 Hög 
risk 


Utb. 
nämnden 


 


 
 







8. Kvalitet i utbildning på forskarnivå 


Riskvärdering för riskområde 8 Kvalitet i utbildning på forskarnivå  
 
Riskägare Prorektor Eva Wiberg 
Riskkoordinator Avdelningschef Forskningsservice 


(huvudansvarig) 
Klas Malmqvist 


Referensgrupp Utbildningsnämnden 
Process Rekrytera studenter och bedriva 


utbildning på forskarnivå 
Huvudprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Högsta kvalitet i utbildning på forskarnivå 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag och högskoleförordning 
Antagningsordning avseende utbildningen på forskarnivå dnr I G 9 6251/2004 
Föreskrifter för utbildning på forskarnivå 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
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rk
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 (1
-5


) 


B
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Ansvarig 
1 Risk att forskarstuderanden har 


bristfälliga individuella 
studieplaner vilket kan leda till 
problem vid tvister mellan 
universitetet och den enskilde 
doktoranden 


Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Universitetsgemensam 
webbaserad individuell 
studieplan 


5 3 Hög 
risk 


FSI 


2 Risk att förändringar såsom 
avskaffandet av 
utbildningsbidraget, det nya 
arbetstidsavtalet, koncentrering av 
fakultetsanslag till vissa miljöer, 
restriktivitet avseende stipendier 
etc resulterar i minskad volym på 
forskarutbildningen om inte ökade 
fakultetsanslag ges vilket påverkar 
omfattningen av Lunds universitets 


Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Samverka med 
Forskningsnämnden 


5 3 Hög 
risk 


Ledn 


 







8. Kvalitet i utbildning på forskarnivå 


forskning.  
3 Risk att orättvisa 


finansieringsförhållanden inom 
forskarutbildningen gör att 
stipendiefinansierade doktorander 
är missnöjda med sin utbildning vid 
Lunds universitet.  


Uppdrag att föreslå förstärkt 
finansiering av stipendiater.  


4 3 Hög 
risk 


Ledn 
Fak 


4 Risk att universitetets 
rekryteringsprocess avseende 
forskarstuderande är bristfällig 
vilket leder till att man inte 
rekryterar de bästa och mest 
lämpade. 


Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Antagningsordning avseende 
utbildningen på forskarnivå 
dnr I G 9 6251/2004 


2 4 Viss 
risk 


Ledn 
Fak 


5 Risk att gällande regelverk 
(Högskolelag och 
högskoleförordning) inte efterlevs 
vilket leder till att universitetets 
anseende och varumärke skadas. 


Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Föreskrifter för utbildning på 
forskarnivå 
Uppföljningsansvar på 
fakulteterna ind studieplaner. 
Trackit 
 


3 2 Viss 
risk 


Ledn 
Fak 


6 Risk att gällande regelverk 
(Högskolelag och 
högskoleförordning) inte efterlevs 
vilket leder till rättsosäkerhet för 
sökande och antagna till 
forskarutbildningen. 


Betona fakulteternas 
uppföljningsansvar avseende 
antagna doktorander och 
individuella studieplaner. 


3 4 Hög 
risk 


Fak 


 







9. Forskningsfinansiering 


Riskvärdering för Riskområde 9 Forskningsfinansiering  
 
Riskägare Vicerektor med ansvar för forskning Sven Strömqvist 
Riskkoordinator Planeringschef (huvudansvarig) 


Avdelningschef Forskningsservice 
Tim Ekberg 
Klas Malmqvist 


Referensgrupp Forskningsnämnden 
Process Finansiera forskning Huvudprocess 


 
 
Centrala uppdrag och mål:  
Skapa ekonomiska förutsättningar för att bedriva forskning i världsklass med högsta kvalitet. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Regleringsbrev 
Budgetproposition 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
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rk
an


 (1
-5


) 


B
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Ansvarig 
1 Risk att finansieringen av 


mellanstor forskningsinfrastruktur 
blir lidande på grund av ändrade 
finansieringsförutsättningar 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande 
åtgärder: 
Fakulteterna gör 
omfördelningar på ca 100 mnkr 
för att möte behovet. 
Påverkansarbete på finansiärer 


4 4,
7 


Mkt 
hög 
risk 


Ledn 
Fak 


 


2 Risk att den stora andelen 
externfinansiering av forskningen 
påverkar universitetets 
internationella konkurrenskraft 
inom forskningen 


Politisk påverkan.  
Påverka regeringen att ändra 
resurstilldelningssystemet. 


3 3 Viss 
risk 


Ledn 


3 Risk att universitetet tvingas tacka 
nej till externa medel då anslag 
för samfinansiering saknas 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 


5 2 Hög 
risk 


Ledn 
Fak 


 







9. Forskningsfinansiering 


åtgärder: 
Se över målnivå för 
myndighetskapital då, då 
myndighetskapital är en åtgärd 
för att begränsa risken. 


4 Risk att kostnader för ESS, MAX 
IV och Medicon Village sker på 
bekostnad av övrig verksamhet. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Äska förstärkt fakultetsanslag  
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Avsätta viss andel av stora 
externa anslag till forskning 
inom HTJS området 
 


5 3 Hög 
risk 


Ledn 


5 Risk att den interna fördelningen 
av resurser leder till obalans 
mellan universitetets olika delar, 
vilket gör att universitet inte kan 
leva upp till målet att vara ett 
fullskaligt universitet i 
världsklass.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Planerade korrigerande 
åtgärder: 
Satsning på ”torra” ämnen när 
de stora infrastrukturåtagandena 
är hanterade. 


4 3 Hög 
risk 


Ledn 


6 Risk att universitetets 
publiceringar och citeringar 
minskar i storleksordning och 
kvalitet relativt andra lärosäten, 
vilket kan leda till minskade 
anslag  


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda upptäckande 
åtgärder: 
Utveckling av kompetensen 
inom och förståelsen för 
bibliometri.  
Skapa mer tid för forskarna att 
ägna åt forskning genom att 
minska den tid som de använder 
till administration och liknande. 
 


4 3 Hög 
risk 


Ledn 
Fak 
FSI 


7 Risk att inflödet av externa medel 
minskar (är i dagsläget stabilt). 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Tekniska hjälpsystem 
(Forskningsguiden, Research 
Professional) 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Intäktsmål externa medel 
 


2,5 4 Hög 
risk 


Ledn 
Fak 


8 Risk att inflödet av externa medel 
koncentreras till färre och större 
miljöer 


Lobbying och försök att 
påverka finansiärer  


5 4 Mkt 
hög 
risk 


Ledn 


 







10. Forskningsinfrastruktur 
 


Riskvärdering för riskområde 10 Forskningsinfrastruktur  
 
Riskägare Vicerektor med ansvar för forskning 


och infrastruktur 
Sven Strömqvist 


Riskkoordinator Avdelningschef Forskningsservice 
(ansvarig) 


Klas Malmqvist 


Referensgrupp Forskningsnämnden 
Process Hantera forskningsinfrastruktur Stödprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Utvecklingsområde i strategiska planen: Ökad tillgänglighet till instrument och laboratoriemiljöer ska 
underlätta nya forskningsinitiativ. Universitetet ska ligga i framkant vad gäller samspelet med den digitala 
samhällsutvecklingen. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Hög risk Viss risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
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t (


1-
5)
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) 


B
ed
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Ansvarig 
1 Risk att finansiering av 


mellanstor 
forskningsinfrastruktur blir 
lidande på grund av ändrade 
finansieringsförutsättningar. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande 
åtgärder: 
Fakulteterna gör interna 
omfördelningar på ca 100 mnkr 
för att möte behovet. 
Påverkansarbete på finansiärer 


4 4,7 Mk
t 
hög 
risk 


Ledn 


2 Risk att kostnader för ESS, MAX 
IV och Medicon Village sker på 
bekostnad av övrig verksamhet. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Äska förstärkt fakultetsanslag  
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 


5 3 Hö
g 
risk 


Ledn 


 


 
 







10. Forskningsinfrastruktur 
 


Avsätta viss andel av stora 
externa anslag till forskning 
inom HTJS området 
 


3 Risk att ESS och MAX IV ses 
som Lunds universitets och inte 
de internationella och nationella 
anläggningar som de är. Ger 
konsekvenser både för 
finansieringen och för Lunds 
universitets varumärke. 


Hantering: Begränsa risken  
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
Tydligare 
kommunikationsstrategi 


3,5 2,5 Hö
g 
risk 


Ledn 


4 Risk att inte ta till vara på de 
möjligheter som ESS, MAX IV 
och Medicon Village ger hela 
universitetet. 


Startande av gemensam 
forskarskola med inriktning ESS 
o MAX IV mellan N, LTH och 
M 
 


2 3 Vis
s 
risk 


Ledn 
Fak 


5 Risk att inte ta till vara på 
möjligheten att utveckla hela 
universitetet i den goodwill som 
kommer av ESS, MAX IV och 
Medicon Village. 


Hantering: Begränsa risken  
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
Gemensamt visionsarbete 
Modell för samverkansprojekt  
Deltagande i nätverk och projekt 
(tex TITA) 


2 2,5 Vis
s 
risk 


Ledn 


6 Risk att t ex stora Life science-
satsningar ”per automatik” görs i 
Mälardalen . 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
Påverkansarbete 
Ökad närvaro i Stockholm 


4 4 Hö
g 
risk 


Ledn 


 


 
 







11. Innovation och samverkan 


Riskvärdering för riskområde 11 Innovation och samverkan  
 
Riskägare Vicerektor med ansvar för innovation 


och samverkan  
Carl Borrebaeck  


Riskkoordinator Innovationsdirektör (huvudansvarig) 
Sektionschef Externa relationer  


Linus Wiebe 
Margareta Nordstrand 


Referensgrupp LUIS styrelse 
Process Nyttiggöra ny kunskap  


 
Centrala uppdrag och mål:  
Högsta kvalitet i innovation och samverkan med det omgivande samhället 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag och högskoleförordning; Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning samt föreskrifter 
till förordningen UHRFS 2013:11; Avgiftsförordning (1992:191) 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn
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he
t (


1-
5)
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-5


) 
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Ansvarig 
1 Otydlighet i Universitetets interna 


organisation riskerar att försvåra 
för externa organisationer 
(Industri/Offentlig sektor) att hitta 
rätt samarbetsformer med Lunds 
universitet.  
 
Konsekvenserna av denna 
otydlighet blir att samarbetet ofta 
upplevs som okoordinerat och 
fragmenterat.  
Vidare är det idag otydligt hur 
Universitetet interagerar med 
Industrin – detta är idag 
fragmenterat och otydligt vilket på 
sikt innebär att viljan till 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Tydliggörande internt inom 
Lunds universitet vilken 
enhet som har ansvaret för 
universitetets samarbeten 
med externa parter 
(Industri/Offentlig sektor).  
 
 


3 3 Viss 
risk 


Rektor/ 
förv. chef 


 







11. Innovation och samverkan 


samarbete och värdet av 
samarbete med Lunds Universitet 
urholkas – vilket riskerar att skada 
Lunds Universitets varumärke. 


2 Risk att missa entreprenörskraft 
och innovationsförmåga hos 
studenter på grund av otydligt 
ansvar inom organisationen. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Ge uttalat ansvar och 
dedikerad budget till 
Innovationsverksamheten att 
driva innovations och 
entreprenörsfrågor även för 
studenter.  
Samla innovationsverksamhet 
mot studenter (VentureLAB 
mm) under samma tak som 
Innovationsverksamheten 
totalt – för att uppnå ett ökat 
samarbete mellan 
studenter/doktorander/forskar
e – vilket är en av 
framgångsfaktorerna för att 
vara framgångsrik. 
 


4 2 Viss 
risk 


Rektor/ 
förv. chef 


3 Risk att holdingbolagets 
begränsade finansiella resurser gör 
det svårt att ta till vara alla 
möjligheter att kommersialisera de 
idéer som våra affärsutvecklare 
identifierar i samverkan med 
universitetets forskare.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Arbete för att säkra en 
långsiktig (+3 år) finansiering 
av holdingbolaget.  


4 3 Hög 
risk 


Rektor/ 
Universitet
s-styrelse 


4 Risk för missade 
kommersialiseringsmöjligheter 
pga svårigheter att nå ut till all den 
forskning som pågår (på grund av 
universitetets storlek). 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Kontinuerligt riktat 
innovationsstöd till starka 
forskningsmiljöer (Innovation 
Officer Program) 
Ökat samarbete med 
dekanerna och gemensamt ta 
fram en handlingsplan för att 
öka medvetenheten hos 
forskarna om LUIS uppdrag 
och erbjudande. LUIS ökar 
sin fysiska närvaro på 
fakulteterna.  


3 3 Viss 
risk 


LU 
Innovation 
System/ 
förv. chef 







11. Innovation och samverkan 


5 Risk att missa möjliga uppdrags-
utbildningar på grund av bristande 
incitamentsstruktur för lärare.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Se över möjliga lösningar för 
att göra det med attraktivt och 
möjligt för lärare att ställa 
upp inom 
uppdragsutbildningar.  


5 3 Hög 
risk 


Externa 
relationer/ 
Personal 


6 Risk att samverkansmöjligheter 
genom uppdragsutbildning missas 
pga svårigheter att nå ut till 
fakulteterna    


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Skapa en samverkansgrupp 
där fakulteterna utser en 
representant så att LUCE 
bättre kan svara mot 
fakulteternas och de externa 
kundernas önskemål samt för 
att förfrågningar som 
kommer in till LUCE ska 
kunna förankras ute i 
verksamheten.  
 
En ökad dialog med 
fakulteterna ökar 
möjligheterna att integrera 
uppdragsutbildning mer med 
den ordinarie verksamheten 
och därigenom se det som ett 
medel för att nyttiggöra ny 
kunskap och samverka med 
det omgivande samhället. 


3 3 Viss 
risk 


Externa 
relationer 


7 Otydligt vem som ansvarar för 
uppdragsutbildning på 
ledningsnivå vilket innebär en 
svårighet att ökad risk att inte få 
kännedom om ledningens 
prioriteringar samt strategiska 
satsningar.   
 
 
 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Klargöra vem på 
ledningsnivå (person eller 
grupp) som ansvar för 
frågorna och som kan vara 
stöd och diskussionspart till 
LUCE i övergripande frågor, 
samt som följer upp LUCEs 
verksamhet.  
 
 


3 3 Viss 
risk 


Externa 
relationer/ 
förv. chef 


 
 







11. Innovation och samverkan 


Samlad bedömning för riskområdet 
 Några risker klassificeras som hög 


risk. Alla riskerna kommer att över 
tiden bli högre om inga åtgärder 
vidtas. På kort sikt är riskerna 
hanterbara. 


Riskerna kan bara delvis hanteras 
inom ramen för verksamheten. 
Det krävs även åtgärder från 
rektor/förvaltningschefen för att 
minska riskerna. 


3 3 Viss 
risk 


 


 
 







12. Arbetsmiljö 


Riskvärdering för riskområde 12 Arbetsmiljö  
Riskägare Vicerektor med ansvar för 


personalfrågor 
Nils Danielsen 


Riskkoordinator Personaldirektör 
Miljöchef 


Ingrid Estrada-Magnusson 
Claes Nilén 


Referensgrupp Operativa ledningsgruppen och skyddskommittén 
Process Ingår som grund i de flesta huvud-, 


lednings- och stödprocesser.  
Huvudprocess/stödprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Ge förutsättningar att kunna bedriva verksamheten med högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation 
och samverkan med det omgivande samhället. 
Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Arbetsmiljölag med tillhörande föreskrifter 
Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan 
Med flera lagstiftningar inom specifika verkssamhetsområden, t.ex. Lagen om skydd mot olyckor 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Låg risk Viss risk 


 
 
 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (
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Ansvarig 
1 Risk att Lunds universitets 


föreskrifter om fördelning av 
arbetsuppgifter och 
beslutsbefogenheter inom 
arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet ej är kända och 
efterlevs i verksamheten vilket 
leder till brister i det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 


Etablerade förebyggande åtgärder: 
Utbildning och intern revision. 
Fastställd och obligatorisk 
utbildningsplan för samtliga 
arbetsmiljöansvariga inom 
fakulteter, universitetsförvaltningen 
och universitetets särskilda 
verksamheter 


3 3 Viss 
risk 


Rektor/dek
aner/motsv
arande  


2 Risk att bristande kompetens 
och engagemang hos 
arbetsmiljöansvarig på alla 
nivåer för genomförande av 
det systematiska 


Etablerade förebyggande åtgärder: 
Utbildningar kring psykosocial och 
fysisk arbetsmiljö genomförs enligt 
en plan som upprättas per år 
 


3 
 


4 
 


Hög 
risk 


Personal/ 
LU 
Byggnad 
 


 







12. Arbetsmiljö 


arbetsmiljöarbetet leder till att 
den psykosociala arbetsmiljön 
inte håller tillräckligt hög 
kvalitet för att bedriva 
verksamheten effektivt. 


Planerade förebyggande åtgärder: 
Utbildningar i arbetsmiljö med 
tonvikt på det psykosociala arbetet. 
Utveckling av korta e-learning 
sekvenser för att introducera nya 
medarbetare och chefer till nya 
arbetsuppgifter och 
arbetsmiljöansvarsområde 
 


3 Risk att brister i den fysiska 
och psykosociala 
arbetsmiljön kan medföra 
svårigheter att behålla 
kvalificerad personal 
 
 
 


Etablerade förebyggande åtgärder:  
Enkät till anställda. 
Utredning som syftar till att komma 
fram till vad de höga stressnivåerna 
beror på. Tydliggöra 
arbetsuppgiftsfördelningar. 
Behovsanpassad utbildning i 
psykosocial arbetsmiljö för chefer  
Skyddsronder (omfattar både den 
psykosociala och fysiska 
arbetsmiljön) 
 
Planerade föreskrivande åtgärder: 
Handlingsplaner ska omfatta både 
den psykosociala och den fysiska 
arbetsmiljön. 
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Genomgång och utredning av 
arbetsmiljöorganisationen vid 
Lunds universitet. 
Genomföra åtgärder avseende 
bland annat stress och värdegrund 
baserat på resultat från 
medarbetarenkäten. 
Utveckla ytterligare stöd och 
utbildning kring utvecklingssamtal. 
 
Planerade upptäckande åtgärder: 
Planering och förberedelse av ny 
medarbetarenkät för 2016. 
 


2 
 


3 
 


Viss 
risk 


Personal  


4 Risk att otydlig gemensam 
värdegrund leder till 
försämrad arbetsmiljö samt 
bidra till svårigheter att 
rekrytera och behålla 
kvalificerade anställda. 
 


Etablerade förebyggande åtgärder: 
Åtgärdsprogram mot 
könsrelaterade och sexuella 
trakasserier finns. 
 
Pågående förebyggande åtgärder:  
Genomförande av utbildning och 
workshops avseende värdegrund 
(Se Människan, LU experience)     
 
Planerade förebyggande åtgärder:   
Projekt för att utföra Workshops 


3 
 


3 
 


Viss 
risk 


Personal  
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om Lunds universitets värdegrund 
(genomförs 2015) 
Utveckling och genomförande av 
Diskrimineringsskyddsutbildning  


5 Risk att bristande 
samordning mellan det 
fysiska och psykosociala 
arbetsmiljöarbetet kan 
innebära ett sämre 
arbetsmiljöarbete 


Etablerade förebyggande åtgärder: 
Skyddsronder omfattar både den 
psykosociala och fysiska 
arbetsmiljön 
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Handlingsplaner ska omfatta både 
den psykosociala och den fysiska 
arbetsmiljön 
 
Ökad samverkan mellan enheter 
som hanterar arbetsmiljöfrågor 


3 
 


3 
 


Viss 
risk 


LU 
Byggnad/ 
Personal/, 
FHV, SH 
och SoU 


6 Risk att brister i 
förebyggande 
arbetsmiljöarbete kan bidra 
till ohälsa och olycksfall samt 
att kvalitet och produktion 
sjunker.  
 
 


Etablerade upptäckande åtgärder: 
Skyddsronder genomförs minst 1 
gång per år/institution/enhet. 
Skyddsronden omfattar både den 
psykosociala och fysiska 
arbetsmiljön. 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
All personal ska genomgå 
brandskyddsutbildning. 
Utrymningsövningar genomförs 
minst 1 gång/år och byggnad 
Förstahjälpen utbildade/HLR ska 
finnas på varje arbetsställe 
Interaktivt chefsstöd för 
rehabilitering  har implementeras.   
 
Planerade upptäckande åtgärder: 
Uppföljning av vilka anställda som 
genomgått olika 
arbetsmiljöutbildningar ska ske. 
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Utbildningsinsatser inom 
rehabilitering planeras. 
Mål i handlingsplanen för 2014-
2017 att anvisningar och 
instruktioner för handläggning 
gällande krishantering samt 
kränkande särbehandling tas fram. 


3 
 


3 
 


Viss 
risk 


LU 
Byggnad/ 
Personal 


7 Risk att bristande resurser 
på universitetsgemensam 
nivå kan leda till att 
verksamheten inte får det stöd 
som behövs för 
arbetsmiljöarbetet, t ex 
avseende information, 


Etablerade förebyggande åtgärder: 
Ersättning pensionsavgång  
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Genomgång och utredning av 
arbetsmiljöorganisationen vid 
Lunds universitet. 


3 
 


3 
 


Viss 
risk 


Personal/ 
LU 
Byggnad 
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utbildning och riskbedömning. 
8 Risk att avsaknad av ett 


systematiskt arbetssätt att 
leda och kontrollera 
verksamheten riskerar att leda 
till en försämrad arbetsmiljö 
 
 


Etablerade upptäckande åtgärder: 
Rutiner för skyddsronder, 
riskbedömningar av ex kemikalier. 
Årlig uppföljning av anmälda 
arbetsskador (även psykosociala) 
och tillbud. 
Register för tillståndspliktig 
verksamhet (cancerogena ämnen, 
brandfarliga varor, narkotika, 
genmodifierade ämnen, radioaktiva 
ämnen, kemikalier) 
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Mål i handlingsplanen för 2014-
2017 att ta fram och implementera 
strategier och metoder för att 
upptäcka tidiga signaler på ohälsa 


3 
 


3 
 


Viss 
risk 


LU 
Byggnad/ 
Verksam-
heter 


9 Risk att otydlighet kring 
lednings- och 
handläggningsansvar för de 
studerandes psykosociala 
miljö leder till en negativ 
studiemiljö. 


Planerade förebyggande åtgärder:  
Genomgång och utredning av 
arbetsmiljöorganisationen vid 
Lunds universitet. 
Mål i handlingsplan för arbetsmiljö 
2014-2017 att utreda hur de 
studerandes arbetsmiljö ska 
hanteras på central nivå. 


4 3 Hög 
risk 


Förv. chef 
 


 
 
 







13. Lokalförsörjning 


Riskvärdering för riskområde 13 Lokalförsörjning  
 
Riskägare Förvaltningschef Susanne Kristensson 
Riskkoordinator Byggnadschef (Huvudansvarig) Åsa Bergenudd 
Referensgrupp UFLG 
Process Lokalförsörjning Stödprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Universitetets lokalförsörjning ska resultera i kostnadseffektiva, attraktiva lokaler och hållbara miljöer med 
god och säker arbetsmiljö som möjliggör högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan 
med det omgivande samhället 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Förordningen om statliga myndigheters lokalförsörjning 
LOU 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Viss risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed


öm
ni


ng
  


Ansvarig 
1 Risk för minskad styrning och 


kontroll av universitets 
lokalkostnader pga att fel 
personer agerar i 
lokalförsörjningsprocessen. 
 


Genomförd åtgärd: 
Lokalplan (2014-16) som 
tydliggör fakulteternas lokalbehov 
och lokalförsörjningsprocessen 
klar april 2014.  
Planerad förebyggande åtgärd: 
En föreskrift kommer att tas fram 
under 2014 som beskriver 
ansvarsförhållanden i 
lokalförsörjningsprocessen och 
vilka uppgifter, arbetsinsatser etc 
som förväntas av fakulteten för att 
kvalitetsäkra processen. Den ska 
även tydliggöra vilka beslut om 
finansiering som behövs från 
fakulteterna för att projektet inte 
ska fördröjas eller stanna upp.  


4 3 Hög 
risk 


LU 
Byggnad 
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2 Risk för att nödvändiga 
moderniseringar måste skjutas 
på framtiden då finansiering 
saknas för ökade lokalkostnader, 
Eller att omprioriteringar från 
forskning och grundutbildning 
måste göras för att finansiera 
ökade lokalkostnader. 


Etablerad förebyggande åtgärd: 
Lokalplan 2014-16 som visar 
lokalkostnadsprognoser minst fem 
år fram.  
Avsättning till en lokalfond med10 
mkr/år, start 2014. 
Planerad förebyggande åtgärd: 
Lokalförsörjningsplan (hösten 
2014) innehållande 
finansieringsplan för alla 
planerade projekt 2014.  


3 2 Viss 
risk 


LU 
Byggnad 


3 Risk för att viktig forskning och 
utbildning inte kan erbjudas 
lämpliga lokaler tillräckligt 
snabbt 


Etablerad förebyggande åtgärd: 
Lokalplan 2014-2016 samt 
Lokalförsörjningsplan revideras 1 
ggr/året ger möjlighet att snabbt 
fånga lokalbehov och se trender. 
Önskvärd förebyggande åtgärd: 
Mer personal till lokalförsörjning 
för att snabbt hitta 
lösningar(kostnad) 
Fler användbara och generellt 
utformade tomma lokaler. 
(kostnad) 


3 3 Viss 
risk 


LU 
Byggnad 


4 Risk för ökade lokalkostnader 
och sämre lokallösningar pga 
missade möjligheter till 
samverkan kring lokaler. 


Etablerad förebyggande åtgärd: 
Campusutvecklingsplan 
färdigställd hösten 2012, den ger 
en bättre samsyn kring universitets 
campusutveckling. 
Lokalplan klar april 2014 ger en 
komplett bild av planerade lokaler, 
det kan undvika suboptimering 
Planerad förebyggande åtgärd: 
Implementera campusplanen i alla 
byggprojekt 


3 3 Viss 
risk 


LU 
Byggnad 


5 Risk för att LOU förlänger och 
försvårar byggprojekt. Risk för 
överklagande och skadestånd 


Etablerad förebyggande åtgärd: 
Avtalsjurist är anställd sedan 
augusti 2013 
Planerad förebyggande åtgärd: 
SUHF har tillsatt en expertgrupp 
som ska klargöra vad som gäller 
samt lämna förslag på 
rekommendationer för 
handläggningsordning (Lunds 
universitet deltar med 
avtalsjuristen) 
Önskvärd förebyggande åtgärd: 
Fler användbara och generellt 
utformade tomma lokaler. 
(kostnad) 


4 3 Hög 
risk 


LU 
Byggnad 
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Riskvärdering för riskområde 14 Säkerhet  
 
Riskägare Förvaltningschefen Susanne Kristensson 
Riskkoordinator Säkerhetschefen (Huvudansvarig) Per Gustafson 
Referensgrupp Säkerhetsrådet 
Process Ska ingå som grundförutsättning i de flesta huvud-, lednings- och stödprocesser i 


verksamhetens utövande 
 
Centrala uppdrag och mål:  


• att skapa en god säkerhetskultur med förståelse för säkerhetsarbetet. 
• att säkerställa en trygg miljö för anställda, studenter, besökare och samarbetspartners.  
• att verka för säkerhetsbefrämjande rutiner som möjliggör en väl fungerande verksamhet och säkrar 


förutsättningarna för utbildning och forskning. 
• att verka för att kostnader för skador, förluster och förebyggande åtgärder ska bli så låga som 


möjligt 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Säkerhetsskyddslagen 
Säkerhetsskyddsförordningen 
Lag om skydd mot olyckor 
Rikspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd 
Föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet 
Förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap 
Förordning om statliga myndigheters riskhantering 
Förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte 
Säkerhetspolicy, riktlinjer, anvisningar och instruktioner 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Låg risk Låg risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
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 (1
-5


) 


B
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Ansvarig 
1 Risk för bristande förmåga 


och vilja hos 
säkerhetsansvariga att 
genomföra den i 
säkerhetspolicyn fastställda 
riskhanteringsprocessen samt 
för att arbetet med de tre 
säkerhetsfunktionerna 
stagnerar.   


Hantering: Begränsa risken 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Utbildningsinsatser främst 
avseende Informationssäkerhet 
samt Kris- och 
Katastrofhantering på chefs 
och ansvarige nivåer. 
 
 


2 2 Låg 
risk 


Säkerhetschefen 


 







14. Säkerhet 2014 
 


2 Risk att fel personer sitter i 
Säkerhetsråd samt Larm- och 
bevakningsgrupper.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
En tydligare markering till 
fakulteterna att utse rätt 
personer 
 


2 2 Låg 
risk 


Säkerhetschefen 


3 Risk för bristande legitimitet 
och förankring av 
säkerhetsarbetet  


Hantering: Begränsa risken 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Stor vikt kommer att läggas på 
att förankra arbetet i 
verksamheten. 
Stor vikt kommer att läggas på 
att skapa legitimitet utifrån att 
uppnå en sundare 
säkerhetskultur (Security 
Culture) i verksamheten.  
 


2 2 Låg 
risk 


Säkerhetschefen 


4 Säkerhetsarbetet kan sakna 
förankring och medvetenhet 
hos verksamheterna. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Att verka för en god 
säkerhetskultur är nu inskrivet 
i universitetets 
säkerhetspolicy. 
En forskningsstudie är på gång 
för att underlätta 
implementeringsfasen. 


2 2 Låg 
risk 


Säkerhetschefen 


5 Ökade myndighetskrav 
kombinerat med oförändrad 
ramtilldelning avseende 
personella resurser, medför 
brister i genomförande 


Hantering: Fortsatt äskande 
alternativ 
organisationsöversyn 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Temporära insatser där de 
största behoven tillgodoses 
och bristerna åtgärdas.  
Avser brandskydd, 
informationssäkerhet 


3 3 Viss 
risk 


Säkerhetschefen 
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Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
 
Detta beslut ersätter Riskvärderingsmodell för Lunds universitet beslutad av 
universitetsstyrelsen 2008-09-26 och Riskhanteringspolicy för Lunds universitet 
beslutat av universitetsstyrelsen 2008-05-05. 
 


Mål för arbetet med intern styrning och kontroll 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten 
med rimlig säkerhet fullgör verksamhetens mål. Enligt förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll ska universitetet identifiera, värdera, besluta om 
åtgärder och följa upp risker i verksamheten som kan påverka universitet att nå sina 
mål. Genom detta ska universitetet uppnå god intern styrning och kontroll. 
 
En ändamålsenlig riskhantering ska genomsyra all verksamhet och säkerställa att 
risker hanteras på ett rimligt sätt. För att uppnå våra uppsatta mål är det inte 
aktuellt att universitetet undviker risker helt och hållet och därmed avstår från att 
kunna dra nytta av nya möjligheter. Riskhanteringen ska därför sträva efter att öka 
universitetets riskmedvetenhet och riskförståelse och på det sättet stödja 
riskacceptans där det är relevant men då på ett strukturerat och kontrollerat sätt. 
 
Då riskhantering är en integrerad del av allt beslutsfattande inom universitetet är 
det inte enbart ett ansvar för universitetsledningen utan ett ansvar för alla 
ledningsfunktioner inom universitetets olika delar. Därmed kommer 
riskhanteringen att se olika ut beroende på den enskilda verksamhetens unika 
behov. 
 


Ansvar: 
Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och har därmed ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig 
riskhanteringsprocess. Universitetsstyrelsen beslutar årligen om universitetets 
riskvärdering och nivån av riskaptit (se definitioner nedan). 
 
Universitetsstyrelsens revisionsutskott ansvarar för att följa upp att 
riskhanteringsprocessen bedrivs enligt beslut av styrelsen. Revisionsutskottet 
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 2 
ansvarar för att föreslå förändringar i universitetets riskhantering till 
universitetsstyrelsen. 
 
Rektor ska tillse att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid 
universitetet.  
 
Rektor ansvarar för att lämpliga stödfunktioner finns för att säkerställa och följa 
upp arbetet med intern styrning och kontroll och för att ge stöd till ledningen på 
olika nivåer. 
 
Rektor har ansvar för att övergripande risker inom universitetets riskområden 
värderas och hanteras i enlighet med av styrelsen fastslagen riskaptit. Rektor 
ansvarar för att årligen bereda universitetsstyrelsens beslut om riskvärdering och 
nivå av riskaptit samt styrelsens bedömning av intern styrning och kontroll i 
samband med beslut om årsredovisningen. 
 
Förvaltningschefen, dekaner, kanslichefer, sektionschefer, processägare och 
systemägare samt motsvarande ansvarar för arbetet med riskhantering inom sitt 
ansvarsområde såsom linjeorganisationen, processer och system. 
 
Internrevisionen genomför oberoende granskingar av riskhanteringsprocessen. 
 
Alla nivåer i organisationen ska vara engagerade i riskhanteringsprocessen.  
 


Definitioner: 
Följande definitioner gäller för riskarbetet vid Lunds universitet. 
 
Riskhanteringsprocess: Riskhanteringsprocessen är den process som ska tillse god 
intern styrning och kontroll genom följande steg: Målformulering, riskidentifiering, 
riskvärdering, riskhantering, kontrollåtgärder och uppföljning. 
 
Mål: Med målen för Lunds universitet avses: 


• De krav som ställs av regering och riksdag, framförallt genom 
Myndighetsförordningen (2007:515), Högskolelagen (1992:1434), 
Högskoleförordningen (1993:100) och regleringsbrev. 


• Målen i den strategiska planen och andra av universitetsstyrelsen 
fastställda mål. 


• Andra interna regelverk, såsom policyer, riktlinjer och beslut på olika 
nivåer. 


 
Riskidentifiering: Identifiering av de händelser som kan innebär risk för att målen 
inte nås. 
 
Riskvärdering: En bedömning av sannolikheten att en viss händelse inträffar samt 
hur allvarlig påverkan av en sådan händelse kan komma att bli. Riskerna i vår 
verksamhet kan inte beräknas statistiskt utan är en bedömning. 
 
Riskhantering: Ett beslut om en risk ska accepteras, begränsas, delas eller 
elimineras. 


• Acceptera en risk: Att acceptera en risk innebär att inga åtgärder vidtas 
eftersom man bedömer att påverkan på verksamheten är liten, att risken 
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ligger utanför verksamhetens kontroll eller att åtgärder är för kostsamma 
att genomföra i förhållande till den förväntade nyttan. 


• Begränsa en risk: Att begränsa en risk innebär att åtgärder vidtas för att 
minska sannolikheten och/eller påverkan av att en händelse inträffar. 


• Dela en risk: En risk kan i vissa fall delas inom staten med till exempel 
kammarkollegiet. Skadereglering sker enligt gällande förordning. 


• Eliminera en risk: En risk elimineras genom att de aktiviteter eller 
händelser som ger upphov till risken undviks. 


 
Kontrollåtgärder: De åtgärder som vidtas för att hantera en risk och säkerställa att 
målen uppnås. 


• Upptäckande åtgärder: Åtgärder som syftar till att upptäcka om en risk 
inträffat. 


• Anvisande åtgärder: Syftar till att säkra att ett visst utfall nås, till exempel 
föreskrifter och riktlinjer. 


• Förebyggande åtgärder: Syftar till att minska sannolikheten för att ett 
oönskat utfall ska inträffa.  


• Korrigerande åtgärder: Syftar till att korrigera oönskade utfall som redan 
har inträffat. 


 
Uppföljning: Uppföljning av riskhanteringsprocessen för att säkerställa att den 
interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, samt av riskvärdering och 
kontrollåtgärder för att för att bedöma om riskvärderingen är aktuell och åtgärderna 
ändamålsenliga. 
 
Risk: En risk är en händelse som utgör hot mot att universitetets mål uppnås. En 
sådan händelse kan också bestå av en missad möjlighet. 
 
Riskvärderingsmodell: Den modell som universitetet använder för att bedöma 
sannolikhet för att en händelse inträffar och påverkan på universitetets verksamhet 
om händelsen inträffar. 
 
Riskaptit: Den nivå av risk verksamheten accepterar. Riskaptiten kan variera 
mellan verksamhetens olika områden. Exempelvis kan universitetet inom 
kärnverksamheterna utbildning, forskning, innovation och samverkan ta större 
risker för att inte missa möjligheter, medan det inom stödprocesser inte accepteras 
lika stora risker. 
 
 
 
  







 
 
 4 
Riskvärderingsmodell  
Nedanstående riskmatris samt kriterier för sannolikhet och påverkan tillämpas vid 
Lunds universitet. 
 
 
Nästan 
säker 


5 Viss risk Hög risk Hög risk Mycket 
hög risk 


Mycket 
hög risk 


Trolig  4 Viss risk Viss risk Hög risk Hög risk Mycket 
hög risk 


Medel  3 Låg risk Viss risk Viss risk Hög risk Hög risk 


Mindre  2 Låg risk Låg risk Viss risk Viss risk Hög risk 


Osannolik 1 Låg risk Låg risk Låg risk Viss risk Viss risk 


Sannolikhet 
 


Påverkan 


1 2 3 4 5 
Obetydlig Liten  Medel Allvarlig  Mycket 


allvarlig 
 


 


Kriterier för bedömning av påverkan 
Med finansiella förluster avses en bred definition, en faktiskt och realiserad 
kostnad, en bedömd kostnad, en utebliven intäkt, en utebliven effektivisering med 
känd effekt etc. 
 
 
Påverkan Exempel på indikatorer som inträffar under ett 


verksamhetsår  
Mycket 
allvarlig 
(5) 


 Mycket stor skada på 
varumärke, forskning och 
studentunderlag 


 Universitetet överlever 
troligen inte i sin 
nuvarande form 


 Nuvarande styrelse och 
ledning hanterar inte 
situationen 


EKONOMI 
• Mycket stora finansiella förluster – mer 


än 10 % av omsättningen (> 700 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter > 30 % 
INFRASTRUKTUR 


• Extrem materiell förstörelse 
• Verksamhetskritiska IT-system 


utslagna/oanvändbara 
• Nödvändig kompetens inom stora delar 


av universitetet saknas och kan inte 
rekryteras 


• Rekryteringsbehov saknas (d v s LU är 
inte längre attraktiv som arbetsgivare, 
utbildningsinstitution eller forskarplats) 
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FÖRTROENDE 
• Förlorad universitetsstatus 
• Universitetet i sin helhet förlorar sitt 


anseende 
• Personal bryter avsiktligt och 


regelmässigt mot universitetets 
regelverk eller lagar och förordningar 
eller i sin myndighetsutövning 


Allvarlig 
(4) 


 Stor skada på varumärke 
och studentunderlag 


 Händelser och problem 
som kräver åtgärd från 
styrelse och ledning 


EKONOMI 
• Stora finansiella förluster – mellan 5 och 


10 % av omsättningen (350 – 700 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter 10– 30 % 
INFRASTRUKTUR 


• Omfattande skador på byggnader och 
lokaler 


• Verksamhetskritiska IT-system är 
otillförlitliga 


• Nödvändig kompetens inom delar av 
universitetets verksamheter saknas och 
kan inte rekryteras 


• Rekryteringsbehov uppstår i huvudsak i 
samband med naturliga avgångar (d v s 
verksamheten har stagnerat och 
utvecklas inte) 


FÖRTROENDE 
• Examensrätt förloras inom stora 


utbildningsområden 
• Fakulteters anseende ifrågasätts 
• Personal bryter avsiktligt mot 


universitetets regelverk eller lagar och 
förordningar eller oavsiktligt i sin 
myndighetsutövning 


Medel 
(3) 


 Kortvarig skada på 
varumärke och 
studentunderlag 


 Händelser och problem 
som kräver åtgärd från 
ledning och övriga chefer 


EKONOMI 
• Finansiella förluster - mellan 1 och 5 % 


av omsättningen (70 – 350 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter 5 – 10 % 
INFRASTRUKTUR 


• Byggnader och lokaler kan inte brukas 
på önskvärt sätt 


• Driftsstörningar i verksamhetskritiska 
IT-system 


• Nödvändig kompetens saknas inom 
enstaka verksamheter och kan inte 
rekryteras 


• Rekryteringsbehov initieras från styrelse 
och ledning (d v s från verksamheten 
finns det ingen vilja eller identifierat 
behov av att rekrytera) 
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FÖRTROENDE 
• Examensrätt förloras inom enstaka 


examina 
• Forskarområdes anseende ifrågasätts 
• Personal bryter oavsiktligt men 


regelmässigt mot universitetets 
regelverk eller lagar och förordningar 
 


Mindre 
(2) 


 Möjligen viss skada på 
varumärke och 
studentunderlag 


 Konsekvenserna kan 
hanteras inom ramen för 
den löpande 
verksamheten, händelser 
och problem hanteras av 
respektive chef 


EKONOMI 
• Mindre finansiella förluster – mellan 0,1 


och 1 % av omsättningen (7 – 70 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter 1 – 5 % 
INFRASTRUKTUR 


• Enstaka byggnader och lokaler är inte 
tillgängliga 


• Verksamhetskritiska IT-systemen kräver 
underhåll/utbyte 


• Nödvändig kompetens saknas inom 
enstaka verksamheter och kan svårligen 
rekryteras 


• Rekryteringsbehovet framstår som 
begränsat (d v s på kort sikt finns inget 
behov av att rekrytera men det finns 
ingen anledning att tro att det är 
bestående) 


FÖRTROENDE 
• Allvarlig kritik och ifrågasatt 


examinationsrätt. 
• Forskargrupps anseende ifrågasätts 
• Personal bryter oavsiktligt och 


undantagsvis mot universitetets 
regelverk eller lagar och förordningar 


Obetydlig 
(1) 


 Ingen skada på varumärke 
och studentunderlag 


 Händelser och problem 
hanteras av lägre chefer 
och övriga medarbetare  


EKONOMI 
• Små finansiella förluster mindre än 


0,1 % av omsättningen (7 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter 1 % 
INFRASTRUKTUR 


• Enstaka byggnader och lokaler kräver 
åtgärder 


• Verksamhetskritiska IT-system utsätts 
för normala driftsstörningar eller 
underhåll 


• Enstaka kompetenser saknas 
• Rekryteringsbehovet fluktuerar (d v s en 


normal behovsvariation, vi har en 
uppfattning om när i tiden det kan 
vända) 


FÖRTROENDE 
• Kritik i utbildningsvärderingar 
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• Enskild forskares eller lärares anseende 
ifrågasätts 


• Avsteg från universitetets regelverk sker 
oavsiktligt och inom områden som inte 
är reglerade av myndigheter eller lagar 


 
 


Kriterier för bedömning av sannolikhet 
Sannolikhet Exempel 
Nästan 
säker (5) 


Händelsen förväntas inträffa 
under nästan alla förhållanden 


• Vi vet att detta kommer att hända 
• Händelsen kan inträffa när som helst 


Trolig (4) Händelsen kommer troligen att 
inträffa under nästan alla 
förhållanden 


• Typen av händelser är allmänt kända 
för att inträffa 


• Kan förväntas inträffa under en 12 
månaders period 


Medel (3) Händelsen torde inträffa vid något 
tillfälle 


• Det finns flera kända fall av 
händelsen 


• Kan hända inom ett till fem år 
Mindre (2) Händelsen skulle kunna inträffa 


vid något tillfälle 
• Det finns kända fall av händelsen 
• Kan hända inom en femårsperiod 


Osannolik 
(1) 


Händelsen skulle endast kunna 
inträffa under exceptionella 
förhållanden 


• Händelsen har inte inträffat förr 
• Bedöms inte att hända inom 


överskådlig framtid 
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Sammanfattning 
 


Ekonomin vid Lunds universitet fortsätter att växa, men det är fortfarande i stort sett endast 
forskningen som står för ökningen. Lunds universitet har varit framgångsrikt i att få forskningsanslag 
från såväl statsmakten som forskningsbidrag från externa källor. Den positiva ekonomiska 
utvecklingen för forskningen har inneburit att ett myndighetskapital har byggts upp vid några 
fakulteter, men detta minskade något under 2014 och förutsätts minska för universitetet även 
framöver. 


Söktrycket till universitetets utbildningar har varit mycket högt de senaste åren och har fortsatt öka. 
Genom infasningen av kapitalfinansierad utbildning och strävan efter en minskad överproduktion 
kommer den sammantagna utbildningsvolymen att minska. Universitetet har under de senaste åren 
önskat fler platser av regeringen, i regeringens Vårproposition aviseras en blygsam ökning av 
universitetets platser för utbildning och vård.  


Lunds universitet får från regeringen ett sammanlagt anslag till utbildning på grund- och avancerad 
nivå på 1 840 mnkr för 2015. Från respektive fakultets anslag dras år 2015 av 2,8 procent för att 
finansiera gemensamma åtaganden. 


Det sammalagda anslaget till universitetet för forskning och forskarutbildning blir för 2015 drygt 
2 026 mnkr.  


För 2015 fördelas räntenettot om ca 28 mnkr med xx mnkr till utbildning, xx mnkr till forskning och x 
mnkr till innovation och samverkan.  


I förhållande till förra årets resursfördelning sker följande 2015: 


Lokalfond byggs upp med ytterligare 10 mnkr och även under 2015 tas medlen från räntenettot. Av 
dessa medel erhåller S 1,74 mnkr och HT 5 mnkr. 


Uppbyggnad av utbildning vid Campus Helsingborg, inklusive lärarutbildningen, finansieras till stor 
del ur myndighetskapital. Den planerade infasning av kapitalfinansieringen kommer att ligga kvar men 
den planerade ökningen för 2015 genomförs inte.  


De universitetsgemensamma kostnaderna uppgår 2015 till 560 mnkr. 
 
Den statliga pris- och löneomräkningen (PLO) för 2015 är 0,7922 procent. 
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1 Inledning 
 


I resursfördelningen för Lunds universitet anges hur de statliga resurserna fördelas och hur de 
övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. 
Resursfördelningen fastställs årligen av universitetets styrelse. Därutöver anges även 
planeringsförutsättningar för de kommande tre åren.  


Lunds universitet har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste åren och varit framgångsrikt i att 
få forskningsanslag från såväl statsmakten som forskningsbidrag från externa källor. Inom forskningen 
har således intäkterna ökat, men så har även kostnaderna. De ökade kostnaderna beror framför allt på 
att fler personer anställts, men även på ökade kostnader för lokaler och infrastruktur.  


Den positiva ekonomiska utvecklingen för framför allt forskningen har inneburit att 
myndighetskapitalet har ökat. Under de senaste två åren har flera fakulteter minskat sitt kapital. Även 
om myndighetskapitalet är en tillgång som skapar stabilitet och långsiktighet är målet en ekonomi i 
balans. Lärosätets medel ska användas effektivt för att skapa högkvalitativ verksamhet. Även 
universitetets samlade oförbrukade bidrag har ökat de senaste åren. 


Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt. Det sker fortfarande en relativt stor 
överproduktion i förhållande till takbeloppet. Kostnaderna inom utbildning kommer fortsättningsvis 
att överstiga intäkterna, vilket är helt enligt plan. Genom att genomföra en infasning av den 
kapitalfinansierade utbildningen och sträva efter en minskad överproduktion minskar den 
sammantagna utbildningsvolymen. Universitetet har under de senaste åren önskat fler platser av 
regeringen för att kunna motverka denna neddragning samt kunna göra nya strategiska satsningar 
inom utbildningen. Utdelningen har dock varit mager, endast en handfull nya platser har erhållits.  


 


2 Ekonomiska förutsättningar och mål 
 


För att få en bra ekonomisk styrning och uppföljning beslutar i normalfall styrelsen om 
resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att regeringens budgetproposition har 
presenterats. Vart fjärde år, efter riksdagsvalet, kommer budgetpropositionen senare, dock senast den 
15 november. Fakulteter och institutioner kan sedan bygga respektive budget på de beslut och 
förutsättningar som anges i resursfördelningen och ta fram underlag till universitetets totalbudget som 
kommer att fastställas av styrelsen vid sammanträdet i februari.  


Att vara ett fullskaligt universitet har sina särskilda utmaningar. Tillsammans bidrar de olika delarna 
till att skapa en helhet som är starkare än dess enskilda delar. Universitetets unika styrka ligger i vår 
mångfald och vår bredd. Det innebär att de olika delarna måste respekteras och ges utrymme att 
utvecklas. Prioriteringar och strategiska satsningar måste alltid ta hänsyn till de olika delarna och leda 
till en sammantaget funktionell balans.  


Universitetets strategiska plan för 2012 - 2016 fullföljer den föregående strategiska planen när det 
gäller inriktningen på gränsöverskridande samverkan, kvalitet, internationalisering och ledarskap. 
Planen pekar också ut fyra utvecklingsområden. Dessa är: attraktiva lärandemiljöer, starka miljöer för 
forskning och innovation, infrastruktur samt synlighet och tydlighet. Universitetets grundläggande 
värderingar ligger fortsatt fast. Universitetets strategiska plan är ett centralt underlag för 
resursfördelningen. 
 
Flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en långsiktigt planerad 
verksamhet och uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger bättre förutsättningar för 
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ledningarna vid institutioner, fakulteter, för universitetsledningen och inte minst för 
universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten. 


Universitetets fakulteter, inklusive USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och biblioteksstyrelsen, och 
förvaltningen ska i respektive totalbudget för 2015 inkludera förslag som innebär att universitetet 
uppfyller de krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklingsplaner. Fakulteterna och förvaltningen ska också i budgeten ta med de förslag 
till åtgärder som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys.  


Sedan den 1 januari 2013 har universitetet två nya nämnder – utbildningsnämnden och 
forskningsnämnden. Utbildningsnämnden fördelar vissa medel som i resursfördelningen anslås för 
senare fördelning. Forskningsnämnden kan fungera som ett beredande organ för en del av de medel 
som går genom rektors strategiska forskningsmedel. 


2.1 Övergripande förutsättningar och totalbudget  


Den statliga pris- och löneomräkning följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket räknar ut 
hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata sektorn. 
Pris- och löneomräkningen (PLO) för 2015 är 0,7922 procent. Denna låga PLO kommer att leda till en 
fortsatt urgröpning av anslaget då det inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och 
löneökningar.  


I resursfördelningen för 2015 disponeras det räntenetto som uppkommit mellan 2013-07-01 och 2014-
06-30 vilket uppgår till 28 mnkr. Räntenettot har blivit påtagligt lägre de senaste åren då reporäntan, 
som styr Riksgäldens räntesats, har sjunkit. 10 mnkr av dessa medel kommer att gå till lokalfonden. 
Det långsiktiga riktmärket är att 60 procent ska gå till forskningen, 30 procent till utbildningen och 10 
procent till innovation/samverkan. Medlens användning beslutas dels i resursfördelningen och dels 
genom rektorsbeslut av medel för senare fördelning.  


Lönekostnadspåslaget för 2015 ska utgöra 50,04 (födda 1988 eller senare 34,11 %, födda 1938 - 
1949  22,48 %) procent av löneunderlaget vid universitetet och ligger till grund för 
kostnadsplaneringen 2015. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker, beslutar rektor om 
ändring av lönekostnadspåslaget. Påslaget består av arbetsgivaravgift (31,42 %), avgift för statens 
avtalsförsäkring (12,27 %), inbetalning till Kåpan (2,48 %), inbetalning till Iåpen (3,11 %) samt en 
avgift (0,76 %) som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, Partsrådet samt 
Lokalt aktivt omställningsarbete.  


Ett viktigt och styrande dokument i budgetprocessen är budgetunderlaget som årligen lämnas till 
regeringen. Budgetunderlaget bygger på fakulteternas inlämnade planer för användning av 
myndighetskapitalet och styrelsens bedömning av verksamheten. Det tidigare kravet på budget i 
balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera budgeten för att i ökad utsträckning 
förbruka det myndighetskapital som har uppstått. I budgetunderlaget 2015-2017 beräknas att 
totalbudgeten ska vara underbalanserad med 46 mnkr 2015, 11 mnkr 2016 och 10 mnkr 2017. 


I föreliggande förslag till resursfördelning, exklusive räntenettot, har budgeten inom 
utbildningsområdet 2015 underbalanserats med 10 mnkr (varav 4 mnkr avser ämneslärarutbildningen 
och finansieras av öronmärkt myndighetskapital). Inom forskning är budgeten för 2015 i balans.  


Lunds universitet ska bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor till uppbyggandet av ESS. 
Universitetet har tidigare planerat att under en tioårsperiod betala motsvarande 55 mnkr per år för att 
uppfylla sitt åtagande. I regeringens budgetproposition framgick att universitetet skulle bidra med 282 
miljoner kronor för 2014, men i regleringsbrevet skrevs detta ner till 100 mnkr. I 
Vårändringspropositionen för 2014 skrevs summan ner ytterligare och landade på 88 mnkr.  
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2.2 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag 


Myndighetskapitalet vid Lunds universitet har under senare år ökat vid flera fakulteter på grund av att 
fakulteten inte har haft möjlighet att höja verksamhetsnivån i samma takt som inflödet av nya resurser. 
Samtidigt visar prognoserna att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom några år 
ha ett mycket begränsat kapital. Universitet hade vid ingången av 2014 ett myndighetskapital på 
sammanlagt lite drygt 1,6 miljarder kronor. Prognosen för 2015 är att det ska sjunka med 46 mnkr, 
vilket inkluderar en underbalansering med 33 mnkr pga. tidigarelagd inbetalning till ESS. 


Universitetsstyrelsen beslutade i februari 2013 att ge rektor i uppdrag att genomföra en utredning om 
myndighetskapitalet. Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2013 beslutade universitetsstyrelsen att det 
samlade måltalet för myndighetskapitalet är 15 procent vid utgången av 2018. Måltalet ska gälla för 
universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteter kan tillåtas. Måltalen ska definieras av 
rektor efter samråd med fakulteterna. Dock äger alla fakulteter rätt, om de så önskar, att uppnå det 
måltal som är beslutat för universitetet som helhet. 


De oförbrukade bidragen, dvs. de pengar som externa finansiärer betalar ut till forskare och 
forskargrupper, har stadigt ökat de senaste åren. Vid utgången av 2013 uppgick de oförbrukade 
bidragen till sammanlagt drygt 3,1 miljarder kronor. Ökningen, i förhållande till föregående år, hänför 
sig i huvudsak till nya bidrag från Vetenskapsrådet till MAX IV, medan fakulteterna överlag har 
minskat sin storlek på de oförbrukade bidragen.  


 


3 Strategiska mål, studentlivet och lokaler 
 


Statliga medel tilldelas årligen till utbildning på grund- och avancerad nivå och till forskning och 
forskarutbildning. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samarbete mellan forskning och 
utbildning, men medel får inte flyttas mellan de olika verksamheterna. Universitetets uppgift enligt 
högskolelagen är även att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet 
samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätet kommer till nytta. Ingen särskild 
anslagspost finns för samverkansuppgiften. Den verksamheten får finansieras av anslagen till 
utbildning och forskning. En betydande del av universitetets verksamhet finansieras både med 
utbildnings- och forskningsmedel. Det gäller inte minst för lokaler, tekniska system och den 
gemensamma förvaltningen.  


Lunds universitet står fast förankrat i grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter samt 
demokratiska och akademiska värden. Den övergripande visionen är att vara ett universitet i 
världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Ett levande 
studentliv och ett aktiv studentinflytande är en hörnsten för universitetet. Funktionella och väl 
anpassade lokaler är också en central utgångspunkt för all verksamhet.   


3.1 Strategiska och övergripande mål 


Universitetets värderingar talar om vikten av högt i tak, fritt och kritiskt tänkande, humor, nyfikenhet 
och engagemang. Universitet ska alltid vara en välkomnande mötesplats och en smältdegel för ny 
kunskap och nya idéer. All verksamhet ska hålla hög kvalitet och samhällsrelevans, men även vara en 
kritisk och pådrivande kraft i samhället. Den strategiska planen för åren 2012 - 2016 representerar 
både kontinuitet och förnyelse. Lunds universitets övergripande mål är högsta kvalitet i utbildning, 
forskning, innovation och samverkan. För att nå målet finns fyra strategier – Gränsöverskridande 
samverkan; Internationalisering; Kvalitetsutveckling samt Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap. 


De strategiska målen styr till många delar hur den gemensamma förvaltningen lägger upp och 
genomför sitt arbete. På samma sätt är dessa strategiska mål en del av fakulteternas fortlöpande 


6 


 







 


verksamhet. De satsningar som presenteras nedan är därav på inget sätt en täckande beskrivning av de 
ekonomiska satsningar som görs vid universitetet kopplat till den strategiska planen. Nedan beskrivs i 
huvudsak aktuella förändringar. 


Gränsöverskridande samverkan och medel för kompletterande forskning 


Gränsöverskridande samverkan innebär både samarbete inom universitetet för att på bästa sätt utnyttja 
vår bredd och storskalighet och samverkan med det omgivande samhället. De stora strategiska 
satsningarna som nu genomförs med ESS, MAX IV-laboratoriet och Medicon Village är 
samverkansprojekt både över fakultetsgränser och med omgivande samhälle. Samtidigt är det framför 
allt vissa fakulteter som är aktiva i dessa satsningar. För att stimulera de övriga fakulteterna att närma 
sig och ta del av dessa storskaliga anläggningars verksamhet, men även för att stödja egeninitierad 
forskning, anslås sammanlagt 6 mnkr till fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV. Medlen fördelas på 
dessa fakulteter och USV enligt följande (tkr):  


EHL HT J K S USV Totalt  


1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000 


 


Internationalisering 


Universitetet arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för ökad internationalisering i all verksamhet. 
Universitetet fortsätter även att attrahera flest avgiftsstudenter bland de svenska lärosätena. Lunds 
universitet har ett fortsatt högt engagemang inom EU:s olika mobilitetsprogram, inte minst inom 
Erasmus Mundus projekten. För att fortsätta stimulera internationaliseringen finns särskilda 
stimulansmedel. Dessa ska bl.a. bidra till att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna.  För 
2015 finns 11 miljoner anslagna. Utbildningsnämnden har beslutat om generella indikatorer och 
viktning för fördelning av dessa medel: utresande utbytesstudenter (vikt 0,33), inresande 
utbytesstudenter (vikt 0,22), studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), internationella studenter utanför 
utbytesavtal (vikt 0,11) samt utländsk personal (vikt 0,11). Av de 11 mnkr fördelas 9 mnkr på följande 
sätt (tkr). De resterande 2 mnkr fördelas av Utbildningsnämnden. 


EHL HT J K LTH M N S USV Totalt  


1 797 1 273 652 190 1 778 460 910 1 426 514 9 000 


 


Kvalitetsutveckling 


All verksamhet vid universitetet ska hålla högsta möjliga kvalitet. Att uppnå detta är en grundläggande 
utgångspunkt och målsättning för resursfördelningen. År 2013-2015 kommer extra anlagsmedel 
baserat på Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) utvärderingar att fördelas till 
lärosätena. Detta anslag ingår inte i universitetets takbelopp. Fördelningen baseras på resultatet av de 
senaste årens utvärderingar som gav ett antal områden omdömet mycket hög kvalitet. Totalt fördelas 
295 mnkr när systemet är fullt utbyggt 2015. År 2013 fördelades 95 mnkr, 2014 tilldelades 100 mnkr 
och för 2015 tillförs ytterligare 100 mnkr. De utdelade medlen ligger kvar under hela perioden, men 
beloppet förändras mellan åren beroende på hur det går i nya utvärderingar. Dessa medel ingår inte i 
utbildningsuppdraget till fakulteterna då de ska användas till temporära kvalitetsstimulerande åtgärder.  


Inom universitetet tillämpas följande princip: 75 procent fördelas till de fakulteter som fått högsta 
betyg. Fördelningen sker enligt samma principer som används vid fördelningen till lärosätena, dvs. 
antalet examina multiplicerat med utbildningens längd. De ska inte betraktas som permanenta tillskott 
och beloppet kan variera från år till år. 25 procent av medlen behålls för universitetsgemensamma 
strategiska satsningar, som t.ex. att stötta de utbildningar som fått låga betyg i utvärderingar. Dessa 
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medel fördelas av utbildningsnämnden. Fakulteterna är ansvariga för att säkerställa att medlen följs 
upp och ska årligen rapportera effekterna av medlen. 


Enligt regleringsbrevet för 2014 erhöll Lunds universitet 35 375 tkr i den kvalitetsbaserade 
resursfördelningen. Medlen fördelades på följande sätt (tkr) mellan fakulteterna. (De nya 
kvalitetsmedlen blir troligtvis kända först i regleringsbrevet för 2015) 


LTH N J S EHL M HT Senare 
beslut 


Totalt  


7 914 4 023 8 455 875 2 054 2 772 438 8 844 35 375 


 


I bilaga 1 Preliminär resursfördelning för 2015 – utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat 
per fakultet redovisas inte kvalitetsmedlen för 2015 eftersom beloppen inte är kända. 


Därutöver anslås strategiska utbildningsmedel för 2015 (6 mnkr). Dessa medel fördelas utifrån 
särskilda beslut av rektor.  
 
Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap  


Motiverade studenter och engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att uppnå hög 
kvalitet i verksamheten. En förutsättning är även en välfungerande stödverksamhet. Enligt den 
strategiska planen ska universitetet främja medarbetarnas personliga utveckling och karriär. Ledare 
och chefer ska utvecklas genom utbildning och stöd.  


Med utgångspunkt från PUPA genomförs ett särskilt kompetensutvecklingsprogram från 2011, 
finansierat med 16 mnkr genom särskilda omställningsmedel. I överenskommelsen med 
personalorganisationerna har Lunds universitet förbundit sig att skjuta motsvarande belopp, dvs. totalt 
16 mnkr, vilket universitetet gjort.  


En del av kompetensutvecklingen för undervisande personal sker inom ramen för CED och 
fakulteternas medel. Ett värdegrundsarbete genomförs vid universitetet med utgångspunkt i den 
strategiska planen. Tydligt definierade och kommunicerade grundläggande värderingar bidrar till att 
skapa klarhet om vilka normer som gäller vid universitet. För detta anslås 1,2 mnkr från räntenettot 
varav 396 tas från utbildningen och 804 från forskningen. 


3.2 Studentliv och studentinflytande 


Enligt Högskolelagen har studenterna rätt att utöva inflytande över utbildningen och ta en aktiv del i 
att vidareutveckla utbildningen. Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller 
bereds som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Ett aktivt studentinflytande och 
ett levande studentliv främjar kvaliteten i utbildningarna och bidrar till att göra universitetet till ett 
attraktivt val för presumtiva studenter. 


När det s.k. kårobligatoriet upphörde 2010 fick studentkårerna ekonomiskt stöd från universitetet. 
Detta stöd trappades därefter successivt ner för att åter höjas av styrelsen i juni 2013. Kårstödet från 
universitetet uppgår därmed till 125 kronor per helårsstudent och helårsdoktorand. Detta innebär en 
kostnad på 6 778 tkr per år. Av dessa medel finansierar staten kårernas verksamhet med 2,9 mnkr 
genom bidrag via Kammarkollegiet. Resterande kostnad fördelas proportionellt på fakulteterna. Inom 
ramen för kårstödet från universitetet tillser kårerna att det finns en funktionell central samordning 
kårerna emellan.  


För 2015 föreslås de riktade stöden gå till ett studentombud (600 tkr) och en doktorandombudsman 
(500 tkr). Universitetet köper även olika tjänster kopplade till studentverksamheten: Lundagård (1 082 
tkr), alkoholutbildning (120 tkr), köp av information från AF/KK/LUS (370 tkr), Studentinfo (180 
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tkr), Studieplatser i Athen (250 tkr), Studentlund (200 tkr) och studentsamordnare vid kommunen (284 
tkr, samfinansierat med Lunds kommun).  


Nationerna utgör viktiga mötesplatser för studenterna och ökar universitetets attraktionskraft för 
blivande studenter. Nationerna erbjuder många viktiga stödfunktioner och olika typer av studiesociala 
aktiviteter. Samtliga nationer har ingått ett avtal som ger 25 kronor per helårsstudent och 
helårsdoktorand. Dessa medel ska användas till studiesocial verksamhet och fungera som ett 
incitament för nationerna att bli mindre beroende av alkoholförsäljning. För detta avsätts 
sammanlagda 753 tkr för 2015. För att fortsättningsvis beviljas detta bidrag ska nationerna årligen 
redovisa till universitetet hur medlen används.  


3.3  Lokaler 


I flera år har universitetets lokalinnehav varit konstant trots att universitetet vuxit. En förklaring till 
detta är det senaste decenniets satsning på en förädling av det befintliga byggnadsbeståndet i syfte att 
uppnå bättre funktion till mindre yta. På så sätt har också utrymme kunnat frigöras för nya 
verksamheter. Lokalkostnadernas andel av den totala omsättningen har varit relativt konstant i flera år. 
Nu genomgår universitetet en stor fysisk expansion med byggandet av forskningsanläggningarna 
MAX IV och ESS. Utbyggnaden kommer att påverka övriga delar av universitetet. 
 
Universitetet har tagit fram Lokalplan 2014-2016. Denna plan presenterar en lägesbeskrivning som 
omfattar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller på att genomföras eller utredas. 
Lokalplanen kommer att revideras vartannat år eller vart tredje år. I slutet på varje år kommer en 
lokalförsörjningsplan att presenteras för styrelsen som närmare presenterar vilka projekt som är på 
gång att realiseras. 
 
Det finns vid fakulteterna många planerade projekt och många av dessa kommer att leda till 
hyreshöjningar. Den tidigare lokalförsörjningsreserven upphörde 2010. För att framöver mildra 
effekterna för vissa av fakulteterna föreslås delar av kommande hyreshöjningar kunna bäras 
universitetsgemensamt. En lokalfond skapades därmed i resursfördelningen för 2014 och 10 mnkr 
avsattes från räntenettot. Även för 2015 avsätts 10 mnkr från räntenettot till lokalfonden.  


Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda 
projekt. Huvudprincipen ska vara att lokalfonden bör bära hälften av de ökade kostnaderna för ett 
byggprojekt. Under 2015 kommer lokalfonden att användas till att betala halva lokalhyresökningen för 
Eden vid S (1,74 mnkr) och till LUX vid HT (5 mnkr). Framöver kan även projekt hos S, EHL och K 
bli aktuella för denna typ av stöd.  


Samhällsvetenskapliga fakultetens projekt Paradis kommer att göra södra noden i campusstråket till en 
attraktiv del av Lunds Campus. Studenternas lärandemiljöer, från lärosalar till läsplatser, är 
högprioriterade, likaså att tillgodose forskningens behov av infrastruktur. En bärande idé är att bygga 
ett nytt studiecentrum med en samlad biblioteks- och informationsverksamhet. Projekt Paradis är ett 
prioriterat lokalprojekt som beräknas pågå under fem år och medför sammanlagt ökade hyreskostnader 
på upp till 20 miljoner kronor. 


Vid Konstnärliga fakulteten pågår sedan något år planeringen av nya lokaler för Musikhögskolan i 
Malmö. En musikhögskola är en exceptionellt specialiserad byggnad som ställer stora krav på 
utrustning, akustik, ljudisolering och klimat. Den bedömda hyresökningen är 12 - 15 mnkr/år, under 
förutsättning att regeringen beviljar ett längre hyresavtal. 


Lunds universitet och Akademiska Hus slöt i november 2012 avtal om ombyggnad och utveckling av 
det motorlaboratorium som institutionen för energivetenskaper driver i M-husets norra apparathall. 
Ombyggnaden bestod av en nybyggnadsdel och en renoveringsdel. Finansieringen ska ske genom en 
tilläggshyra om 7,32 mnkr per år över tio år.  Halva denna hyreshöjning, 3 660 tkr, betalas av 
gemensamma medel via forskningsanslaget.  
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Flytten till Medicon Village, tidigare Astra Zenecas lokaler, medför ökade kostnader för Medicinska 
fakulteten och andra fakulteter som förlägger verksamhet där. Medel har under de senaste åren avsatts 
för att bära vissa hyres- och anpassningskostnader. För 2015 finns avsatt 10 mnkr för ökade kostnader 
för hyra, flytt och avskrivningar till Medicon Village vilket är en ökning med 4 mnkr i förhållande till 
tidigare beräknad avsättning. Kostnaden belastar forskningsanslaget.  


Bopoolen, som hjälper studenter att hitta en bostad, får 215 tkr 2015. 15 mnkr anslås till bostäder 
främst för internationella studenter. 


Skissernas museum har fått en ökad hyreskostnad på 1,5 mnkr som finansieras av forskningsmedel. 
Juridiska fakulteten har under de senaste åren fått kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 
mnkr. Ökningen ligger kvar 2015, av dessa medel finansieras 1,2 mnkr av utbildningens kapital och 
600 tkr från forskningsmedel. 


3.4  Universitetsbiblioteket 


Vid Lunds universitet finns ett av landets största bibliotek. Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av 
dokument innebär att tryckt material i viss upplaga som ges ut för spridning i Sverige levereras till 
Kungliga biblioteket (KB) samt till universitetsbiblioteken i Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, 
Göteborg och Umeå. De dokument som lämnas till KB utgör nationalexemplar och får bara hållas 
tillgängliga i KBs lokaler. De som lämnas till Lunds universitet utgör nationella reservexemplar som 
får skickas som fjärrlån i Sverige och utomlands samt lånas ut lokalt. Samtliga dessa exemplar ska 
bevaras för framtiden. Övriga fem universitetsbibliotek gallrar och kasserar efter lokala behov. 
Samlingarna är utrymmeskrävande och växer kontinuerligt och för att kunna hantera denna 
verksamhet utökas anslaget med 1,8 mnkr, varav 450 tkr finansieras från utbildningsanslaget och 
1 350 tkr tas från forskningsanslaget.  


 


4 Resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad 
nivå 


 


Under 2015 kommer universitet att fortsätta överproducera utbildning i förhållande till takbeloppet. 
Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade prestationer och kan därför inte 
tillgodoräka sig värdet av de senaste årens överproduktion. En allt för stor överproduktion innebär en 
risk för kvalitetssänkningar genom att ersättningen inte kan följa antalet studenter, ekonomiska 
påfrestningar för fakulteter och institutioner samt sämre utfall i rankingutvärderingar. Fakulteterna gör 
ständiga och återkommande förändringar för att utbildningsutbudet ska vara i ekonomisk balans och 
hålla högsta möjliga kvalitet och detta arbete måste fortgå.  


Universitetet fördelar sedan 2010 resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå efter de 
ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr). 
Från respektive fakultets anslag dras år 2015 av 2,8 procent för att finansiera gemensamma åtaganden. 


Regeringen införde 2014 en besparing som följd av förväntade effektiviseringar vid införandet av e-
förvaltning. För 2015 blir denna besparing x xxx tkr (2 492 för 2014). 


Planerade och tidigare fördelningar  


I den ekonomiska vårpropositionen för 2014 gör regeringen en satsning för att förbättra resultaten i 
skolan. Som en del av detta kommer 9 000 nya platser att byggas upp vid de lärosäten som har 
lärarutbildningar fram till och med 2018. Av dessa platser får Lunds universitet 20 till 
ämneslärarutbildningen 2015 samt 23 platser till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). En 
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uppbyggnad kommer därefter att ske till 2018. Regeringen satsar även på ökad tillgänglighet och 
kompetens i vården. Inom ramen för den satsningen får landets lärosäten 1 000 nya platser under de 
kommande åren till specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar. Av dessa får Lunds 
universitet 7 platser till barnmorskeutbildningen och 10 platser till 
specialistsjuksköterskeutbildningarna 2015. Dessa kommer att bli 20 respektive 40 platser till 2016. 


Universitetet fick en ökning med 1 066 tkr för lärarutbildningen 2013 och erhöll ytterligare 2 176 tkr 
för 2014. Lärarutbildningen bedrivs genom samarbete med Högskolan Kristianstad och genom 
samarbete inom ramen för Lärosäten Syd.  


Regeringen gjorde en tillfällig satsning på 300 mnkr under 2013-2015. Universitetet tilldelades 17 
mnkr i denna satsning 2013, vilket sänktes till 12,6 mnkr 2014 och till 4 mnkr 2015. 


Läkarprogrammet ökar enligt tidigare påbörjade utbyggnader med 10 nybörjarplatser enligt 
budgetpropositionen 2012 (1 350 tkr). Universitetets anslag kommer att minska 2015 med 1 951 tkr 
till en följd av den tillfälliga satsningen på fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör. 


Universitetet har sedan tidigare fått en ökning av takbeloppet för utbildning av civilingenjörer 
motsvarande 50 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012 (4 620 tkr) och ytterligare 45 platser 
enligt budgetpropositionen 2013 (4 153 tkr). Universitetet får även en ökning av takbeloppet för 
utbildning av högskoleingenjörer motsvarande 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2013 
(912 tkr).  


4.1 Uppdrag och ramar fördelat per fakultet inom statsanslaget 


Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig på vad varje fakultet fick i uppdrag året 
dessförinnan, exklusive utresande studenter. Därefter har ändringar beroende på ökat eller minskat 
anslag genomförts. Även under 2015 ligger uppdragen inom ram exklusive de särskilda satsningar 
som görs genom finansiering via myndighetskapital.  


Nedan anges de ändringar som är kända för 2016-2018: 


- Konsekvensutbyggnad läkarutbildningen 1,3 mnkr för 2016 till 2018. 
- Ökning av ingenjörsprogrammen med 9,0 mnkr 2016 och 7,5 mnkr 2017. 


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum för fysik. I budgetpropositionen för 
2014 aviserades att denna verksamhet skulle förändras eller läggas ner och universitetet fick endast 
ersättning för halva året. Genom en ändring av regleringsbrevet för 2014 framgår dock att 
verksamheten ska fortsätta. Av denna ändring framgår att Lunds universitet ska samarbeta med 
Linköping universitet i samordningen av verksamheten. Hur detta ska fungera i praktiken är dock ännu 
inte känt. För denna verksamhet betalar regeringen x xxx tkr (1 332 för 2014). Universitetet tillskjuter 
därutöver visst bidrag av gemensamma medel.  


Universitetet har även ett särskilt åtagande att ge trafikflygarutbildning (15 603 tkr) och för att 
omhänderta arkeologiska fynd (2 901 tkr), vilka tillfaller universitetets särskilda verksamheter.  


I anslaget till Ekonomihögskolan ingår 3 740 tkr för att ge spetsutbildning i masterprogrammet 
Entrepreneurship 2015.  


Universitetets prioriteringar och särskilda satsningar 


Kultur och museiverksamheterna (LUKOM) får 16 171 tkr som ersättning för Botaniska trädgården, 
Odeum och Historiska museet. Därutöver har Botaniska trädgården ökade kostnader för nytt 
arbetstidsavtal och personallokaler med 860 tkr. 
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I uppdraget för Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) ingår att genomföra de särskilda 
utbildningar i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. I 
resursfördelningen för 2015 lyfts detta uppdrag (motsvarande 130 hst) ur fakultetens ordinarie uppdrag 
och redovisas som ett särskilt uppdrag. Förändringen är kostnadsneutral men påverkar fakultetens 
ordinarie utbildningsuppdrag. 


I uppdragen till fakulteterna S, HT och EHL ingår de s.k. SAS-kurserna, Special Area Studies. För 
genomförande av SAS-kurserna finns en extra satsning på 7 500 kr/hst vilket ger S 441 tkr, HT 1 281 
tkr och EHL 87 tkr. 


HT får också i uppdrag att genomföra utbildning i jiddisch enligt det nationella åtagande Lunds 
universitet har. För denna utbildning får HT en extra tilldelning på 800 tkr. 


För resor och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg har 4,3 mnkr 
fördelats till fakulteterna. 


4.2 Uppdrag och ramar per fakultet finansierat ur kapital  


De utbildningar och övriga satsningar som finansieras ur myndighetskapitalet behöver förr eller senare 
fasas in i ordinarie resursfördelning. I praktiken innebär det att antalet utbildningsplatser vid 
universitetet kommer att minska, om inte nya platser erhålls. Utbildningarna vid Campus Helsingborg, 
inklusive lärarutbildningen, började fasas in 2014. Infasning av övriga kapitalfinansierade 
utbildningar, utanför Helsingborg, skjuts på framtiden.  


Utbyggnad vid Campus Helsingborg inklusive lärarutbildningen 


Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med 
företag och offentlig sektor. Campus Helsingborg ska ha en egen profil samtidigt som alla fakulteter, i 
möjligaste mån, ska bedriva verksamhet där. Campuset ska ges en verksamhetsvolym och en kvalitet 
som ger ekonomisk bärkraft. Universitetet har därför under ett antal år stimulerat utbyggnaden av 
Campus Helsingborg för att uppnå en önskad volym genom att finansiera nya platser med 
myndighetskapital. Infrastrukturen vid Campus Helsingborg ska vara anpassad efter 2 500 till 3 000 
helårsstudenter för att uppnå en kritisk massa. Antalet studenter kan fluktuera beroende på söktryck, 
prioriteringar och tilldelning av nya platser.  


En infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg påbörjades under 2014. 
Infasningen planerades ske under 2014-2016 och samtliga fakulteter, utom Konstnärliga fakulteten, 
bidrar genom en solidarisk och proportionell modell. Under 2015 kommer förutsättningarna för 
infasningen att förändras och därför föreslås att den infasning som genomfördes 2014 ligger kvar men 
den planerade ökningen 2015 genomförs inte. Detta är möjligt för ämneslärarutbildningen då nya 
platser erhållits i vårpropositionen 2014 och det dessutom finns ett kapital kopplat till 
lärarutbildningen som delvis kan finansiera 2015 års verksamhet.  


De fakulteter som är verksamma i Helsingborg har inför 2015 lämnat nya prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för minskade eller oförändrade uppdrag. 
Behovet av kapitalfinansierade platser reduceras och därmed behovet av ökad infasning.  


Sammantaget ligger infasningen från 2014 kvar med oförändrade belopp. Belopp per fakultet framgår 
av bilaga 1. 


Antalet utbildningsplatser i Helsingborg per fakultet ska för 2015 vara minst 550 för LTH, 76 för J, 
1570 för S och 93 för HT. Återbetalning kan bli aktuell om detta inte uppnås.  
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Övrig kapitalfinansiering 


Naturvetenskapliga fakulteten får för 2015 fortsatt ersättning om 1,7 mnkr för 18 helårsstudenter som 
utbildas i meterologi. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på SAS-
kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr. Detta ligger kvar 
2015.  


Både kultur och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) 
blev 2012 två fristående enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisades 2013 till dessa styrelser för 
att bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive gruppering och för 
att kunna attrahera extern finansiering. LUKOM-styrelsens tillfälliga ökning om 0,5 mnkr av både 
utbildnings- och forskningsanslaget förlängs ytterligare två år, 2015 och 2016. Effekten ska utvärderas 
inför 2016. En framtida utgångspunkt ska vara att LUKOM-verksamheterna ska få ökade resurser när 
universitetets verksamhet växer enligt samma modell som gäller för Förvaltningen.  


Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 1,2 mnkr 
finansieras av utbildningens kapital. 


4.3 Återbetalning för underproduktion och ersättning för överproduktion  


Varje fakultet/motsvarande ska under 2015 generera följande intäkter (tkr). Dessa grundas på 
fakulteternas tilldelning inklusive de tillfälliga platserna men exklusive kvalitetsmedlen.  


EHL HT J K LTH M N S USV NÄLU 


170 553 154 797 74 192 xxxxx 496 837 324 598 117 884 315 616 14 236 15 430 


 


Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt det uppdrag som har givits före 
avdrag för finansiering av gemensamma åtaganden. Följande regler för ersättning vid överproduktion 
respektive återbetalningskrav vid underproduktion gäller: 


 LU under tak LU under tak 
inom 
sparade 
prestationer 


LU över tak 
inom 
anslags-
sparande 


LU över tak 


Fakulteten 
överproducerar 


50 % ersätts 50 % ersätts Ingen 
ersättning 


Ingen 
ersättning 


Fakulteten under- 
producerar 


Full 
återbetalning 


50 % 
återbetalning 


50 % 
återbetalning 


50 % 
återbetalning 


 


Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om de ges vid Campus Helsingborg 
eller vid övriga delar av universitetet.  


HT anordnar kurser i svenska för utbytesstudenter. Från och med resursfördelningen 2015 lyfts detta 
ut som ett särskilt uppdrag utanför HT:s ordinarie utbildningsuppdrag. Uppdraget omfattar 130 hst och 
finansieras med 5,8 mnkr. I samband med förändringen sänks HT:s basfinansiering med motsvarande 
belopp varför ändringen är kostnadsneutral. 
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Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen hur många helårsstudenter som får avräknas 
mot de konstnärliga prislapparna. Musikhögskolan har en större utbildning än som kan ersättas genom 
avräkning för konstnärliga prislappar. Det överskjutande antalet har istället avräknats mot andra 
prislappar, framför allt teknikprislappen.  Den konstnärliga fakulteten avser att under de kommande 
åren minska sin utbildningsvolym inom Musikhögskolan så att den i ökad utsträckning harmoniserar 
med avräkningen mot de konstnärliga prislapparna. Under de kommande åren kommer den 
konstnärliga fakulteten att få behålla sin medelstilldelning trots att antalet studenter kommer att 
sjunka.   


4.4 Medel för olika ändamål som fördelas senare 


Totalt har 41 mnkr avsatts för senare fördelning 2015 enligt följande: 


– Generellt stöd till kårerna (3 582 tkr) 
– Generellt stöd till nationerna (707 tkr) 
– Riktat stöd och köpta tjänster, inkl. bopoolen (3 301 tkr) 
– Studentbostäder till internationella studenter (15 000 tkr)  
– Riskåtgärder (100 tkr) 
– VEBAR, verksamhetsbaserad arkivering, projekt 2013-2015 (217 tkr) 
– Studentförsäkringar (200 tkr) 
– Medlemsavgifter mm (1 000 tkr) 
– Strategiska utbildningsmedel (6 000 tkr) 
– Stimulansmedel (11 000 tkr), varav 9 mnkr fördelas till fakulteterna enligt avsnitt 3.1. 


4.5 Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet 


Nedan följer en sammanställning av resursfördelning inom respektive fakultet/motsvarande under 
2015 (mnkr). Därutöver avsätts till UB 6 mnkr och 32 mnkr till senare fördelning.  


EHL HT J K LTH M N S USV KOM NÄLU 


171 160 74  129 486 316 117 311 15 20 15 


 


I bilaga 1 presenteras fördelning av utbildningsanslaget per post och fakultet för 2015. 


 


5 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning 
 


Anslagen till forskningen har stadigt ökat de senaste åren. Universitetets forskare har varit 
framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. Forskarutbildningen vid universitetet är en 
central och viktig del av verksamheten. En betydande del av forskningen bedrivs, tillsammans med 
handledarna, av doktorander. En stor och växande del av medlen för forskning kommer genom olika 
typer av externa bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat. Detta har i sin tur 
lett till att andelen oförbrukade bidrag också ökat.  


För att bedriva världsledande forskning behövs världsledande forskningsanläggningar. Det nationella 
MAX-laboratoriet erbjuder en unik tillgång till en kraftfull synkrotronljuskälla. MAX IV kommer att 
bidra till att stärka både spetsforskning och samverkan mellan akademi och näringsliv. European 
Spallation Source, ESS, erbjuder stora möjligheter att med hjälp av neutronstrålning studera olika 
material på molekylnivå. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till ett 
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världsledande centrum för materialforskning. Universitetet bygger även upp ett forsknings- och 
innovationscentrum inom Life Science inom ramen för Medicon Village. Genom att samla framför allt 
cancerforskare från flera fakulteter i dessa lokaler skapas en unik och kreativ miljö för forskning, 
innovation och samverkan. 


Enligt den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen höjs det nationella ramanslaget 
under 4 år (2013-2016) med 4 miljarder kronor för forskning. I detta ingår stärkt basfinansiering till 
universitet och högskolor, satsningar på Life science, satsningar på spetsforskning, mer medel till ESS 
och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska leda till nya produkter och tjänster. Även den 
konstnärliga forskningen fick ett höjt anslag. De direkta anslagen till samtliga universitet och 
högskolor ökade med 600 mnkr 2014 och 2015 och från och med 2016 höjs anslaget till 900 mnkr. 
2014 fick universitetet 78,8 mnkr och för 2016 förväntas en ny höjning på drygt 40 mnkr. 


5.1 Principer 


Det ökade ramanslaget till forskning ska framöver i första hand användas till befintliga åtaganden. Det 
innebär framför allt att universitetet ska fullfölja redan ingångna avtal. Då universitetets unika styrka 
ligger i dess bredd måste alla fakulteter ges möjligheter att utvecklas. De forskningsmedel som kan 
göras disponibla framöver, efter att åtaganden för MAX IV-laboratoriet, ESS och Medicon Village är 
uppfyllda, ska därför inte minst användas till att stärka forskningen vid de fakulteter som inte direkt är 
inblandade i de tre projekten.  


Universitet har under de senaste åren fått ökade forskningsanslag från statsmakten och inte minst har 
forskningsbidrag från externa källor ökat. I takt med att de externa medlen växer blir också behovet av 
samfinansiering allt viktigare och en allt större ekonomisk utmaning för universitetet. Även behovet av 
ekonomiskt stöd till att bygga upp nya och utveckla befintliga forskningsmiljöer har blivit allt 
viktigare. Det är fakulteterna som har det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för sin verksamhet, 
inklusive samfinansiering. Men för vissa projekt, inte minst av fakultetsövergripande natur, kan 
gemensamma medel utgöra ett avgörande stöd. Detta har lett till att rektors strategiska 
forskningsmedel blivit allt viktigare för olika former av samfinansiering.  


5.2 Omfördelning och ökade anslag 


Konstnärliga fakulteten fick genom statens ökade anslag en ökning om 3 mnkr 2013 och ytterligare 3 
mnkr 2014. Dessutom fick den konstnärliga fakulteten en ökning med 2 mnkr 2013 genom intern 
omfördelning. De senare medlen ska främst användas för att kunna anta en doktorand per 
forskningsområde. Denna satsning har fallit väl ut och för 2015 kommer den att förstärkas med 
ytterligare 2 mnkr. 


Både kultur och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) har 
2012 blivit två fristående enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisas, med början 2013, till dessa 
styrelser för att bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive 
gruppering och för att kunna attrahera extern finansiering. LUKOM-styrelsens tillfälliga ökning om 
0,5 mnkr av både utbildnings- och forskningsanslaget förlängs ytterligare två år, 2015 och 2016.  


Pufendorfinstitutet, som är en del av USV, tilldelades för 2014 7 550 tkr. När institutet började sin 
verksamhet 2009 medföljde som ”morgongåva” ett myndighetskapital om 8 mnkr. Detta kapital är i 
huvudsak förbrukat. För 2015 anslås x xxx tkr.  


Swedish South Asian Students Network (SASNET) har fram till 2009 delvis finanseriats genom 
SIDA. USV tilldelades 2013 en ökning av anslaget om 1,8 mnkr vilken finansierades genom en 
proportionerlig nerdragning av anslaget till samtliga fakulteter och 100 tkr av 
universitetsgemensamma medel. Satsningen ska utvärderas efter 3 år, d v s inför 2016. I 
fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV medfinansiering om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid 
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LUCSUS och CIRCLE om vardera 500 tkr. Motsvarande medfinansiering erhålls även för 2015 och 
finns även med i planeringsförutsättningarna för 2016-2018. 


5.3 Forskningsinfrastruktur 


En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur byggs upp för att möta utmaningarna att 
både Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse lagt om sin policy för finansiering av 
dyrbar utrustning, vilket försvårar möjligheterna för universitetet att få tillgång till sådana medel. 
Resursen byggs upp med 4 mnkr/år till totalt 20 mnkr år 2017. Samtidigt sätter fakulteterna av egna 
resurser för ändamålet. 


5.4 MAX IV-laboratoriet  


MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning vars driftkostnader finansieras i huvudsak 
av Vetenskapsrådet och Lunds universitet. Laboratoriet leds av en styrelse och styrs av en nationell 
förordning (SFS 1994:946). Efter samråd med universitetet ska Vetenskapsrådet lämna underlag till 
budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Uppförande av den nya MAX IV-
anläggningen pågår och den officiella byggstarten var i slutet av 2010. Anläggningen ska invigas 
2016. När anläggningen är fullt utbyggd finns plats för cirka 30 strålrör och cirka 2 000 till 3 000 
forskare. Inventarier och vetenskaplig utrustning till det nya MAX IV-laboratoriet finansieras av 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. 


Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungliga budgeterade 1 055 mnkr för 
inventarier och vetenskaplig utrustning till MAX IV (investering). Dessa utgifter var framtagna i 2009 
års penningvärde och är nu indexuppräknade till 2015-års priser. Därmed uppgår universitetets andel 
till 145 mnkr. Beräknat på 10 års avskrivning ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år samt eventuellt 
ytterligare 3 mnkr/år för fördyringar. I budgetförslaget ingår som en planeringsförutsättning en 
avskrivningskostnad om 18 mnkr/år fr.o.m. 2015. 


Under 2014 har en överenskommelse med Vetenskapsrådet undertecknats om finansiering av 
driftkostnaderna för MAX IV från 2015 till och med 2018. Denna överenskommelse säkrar driften av 
laboratoriet under denna tidsperiod. LU ska enligt överenskommelsen bidra med 47 mnkr 2015 och 
med 52 mnkr per år 2016-2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period med 300 mnkr 2015 och 
295 mnkr 2016-2018. 


Universitetets kostnader för samfinansiering av de sju första strålrören, som finansieras gemensamt av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteten, är 2,5 mnkr per år t.o.m. 
2022. Ytterligare sex strålrör är finansierade av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
samt Estland och Finland. Av dessa avser tre strålrör flytt av delar och komplettering av befintliga 
strålrör. 
  
MedMAX, ett strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, finansieras delvis 
från universitetsgemensam nivå. Dessa kostnader beräknas till 1 mnkr per år 2014-2023. 
  
Fortfarande finns vissa oklarheter kring MAX IV-laboratoriets långsiktiga finansiering och därför 
avsätts ytterligare 4 mnkr per år fr.o.m. 2014 som en reserv för oförutsedda kostnader. 


5.5 ESS 


European Spallation Source (ESS) är en s.k. spallationskälla för neutronstrålning och kan jämföras 
med ett gigantiskt mikroskop. ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfrastruktur som har 
skett i Europa under de senaste decennierna. ESS har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro att 
bygga.  
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ESS är en internationell forskningsanläggning där Sverige finansierar 35 procent av kostnaden för 
konstruktionen.  Planerna för uppförandet av ESS är långt framskridna och byggandet planeras att 
påbörja under 2014. Staten och Vetenskapsrådet går in med huvuddelen av medlen. Lunds universitet 
kommer att bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor. Detta finansierar universitetet genom att 
årligen anslå 55 mnkr under 10 år. 


I regeringens budgetproposition framgår att det under 2014 behövs ett kapitaltillskott på 800 miljoner 
kronor till ESS. Hur detta kapitaltillskott ska betalas in har förändrats i först Regleringsbrevet för 2014 
och därefter i Vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99). Av vårändringsbudgeten framgår att 
anslaget till Vetenskapsrådet belastas med 712 mnkr och Lunds universitet belastas med högst 88 
mnkr. Hur stor summa som kommer att belasta universitetets forskningsanslag de kommande åren är 
inte känt.  


5.6 Medel för olika ändamål som fördelas senare 


2015 har totalt 118 mnkr avsatts för senare fördelning. I summan för senare fördelning ingår 55 mnkr 
till ESS, 7,5 mnkr avseende ökade kostnader för MAX IV och 5 mnkr till forskarskola i ämnesdidaktik 
(fördelas till HT). Därutöver ingår följande poster: 
 


– Fundraisingkampanj, upphör 2018 (5 000 tkr) 
– Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Medicon Village (10 000 tkr) 
– MotorLab, tilläggshyra (3 660 tkr) 
– Forskningsinfrastruktur, ökas med 4 000 tkr/år till 20 000 tkr år 2017 (12 000 tkr) 
– Samverkan och ranking (2 000 tkr) 
– Utvärdering av forskning RQ14 (1 000 tkr) 
– 350-års jubileum (5 000 tkr) 
– Jämställdhet (RQ08-medel) (4 000 tkr) 
– LUPOD (1 200 tkr) 
– EU:s ramprogram (2 000 tkr) 
– Central satsning på Öst- och Sydostasien (820 tkr) 
– VEBAR, verksamhetsbaserad arkivering, projekt 2013-2015 (433 tkr) 
– Generellt stöd kårer, nationer samt riktat stöd (842 tkr) 
– Medlemsavgifter m.m. (1 000 tkr) 
– Riskåtgärder (200 tkr) 
– Delfinansiering av akademiska högtider (1 000 tkr) 
– Därutöver fördelas följande belopp för senare beslut: Avsättning för universitetsgemensamma 


satsningar avseende strategiska forskningsområden (7 732 tkr) 
– SFO Mellanöstern (11 702 tkr) 
– Vidareförmedling av strategiska forskningsmedel till andra lärosäten (33 708 tkr) 


5.7 Sammanfattning av forskningsanslaget per fakultet 


Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2015 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts till rektors strategiska forskningsmedel 35 mnkr och till LUB 19 mnkr. 


EHL HT J K LTH M N S USV KOM MAX 


72 224 38  32 369 386 432 122 41 21 66 


 


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet 2015 framgår av bilaga 2.  
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6 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 


 
För att universitetets kärnverksamhet ska fungera krävs en stödverksamhet. Denna stödverksamhet 
finns på institutions- och fakultetsnivå såväl som på universitetsgemensam nivå. Huvuddelen av 
kostnaderna avser personal- och systemkostnader. De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas 
upp i följande grupper. 
 


 
 
 
 
Nedan finns en närmare beskrivning av de olika grupperna och vilka verksamheter och kostnader som 
finns i dessa. 
 
Ledning och styrning:      25 mnkr 
Kostnad för universitetsstyrelse, internrevision och universitetsledning inkl. medel till 
universitetsledningens disp. 7,5 mnkr. 


Universitetsbiblioteket:     92 mnkr 
Kostnad för centralt inköp av e-media på uppdrag av fakulteterna 28 mnkr, kostnad för forskarnas 
publicering 3 mnkr, kostnad för bibliotekssystem 5 mnkr, kostnad för läsplatser och 
biblioteksverksamhet 56 mnkr.  


Övriga gemensamma kostnader (avgifter, gemensamma lokaler mm)  69 mnkr 
Gemensamma undervisningslokaler, caféer och restauranger, återvinning, säkerhet mm 18,5 mnkr, 
personalrelaterade kostnader som rehab och trygghet, personförsäkringar mm 6,8 mnkr, Facklig 
förtroendemannatid mm 8,4 mnkr, bankavgifter, riksrevision 2 mnkr, internpost 2,6 mnkr, BONUS 
presskopia avtal 4,1 mnkr, Utvecklingsenhet och bibliotek i HBG 10 mnkr, studenthälsa, teckentolkar 
mm 7,8 mnkr, företagshälsovård 6,5 mnkr, basfinansiering kongressverksamhet 1,5 mnkr
 . 


Bas-it      66 mnkr 


Nät: SUNET 13 mnkr, LUNET 15 mnkr, CFL 17 mnkr, Microsoft site licens 4 mnkr, E-post 6 mnkr, 
Servicedesk 3 mnkr, Identitetshantering (Lucat – nytt när IAM projekt är klart) 4 mnkr, säkerhet, IT 
arkitekt mm 4 mnkr 
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Förvaltningen     222 mnkr 
Löner och drift för centrala administrativa inom sektionerna: 


– Student och utbildning; (antagning, examenshantering, studieverkstad, pedagogiskt stöd till 
studenter, central studievägledning, Ladokhantering) 29 mnkr,  


– Externa relationer: (administrativt stöd till internationalisering, avtal, partnerskap, besök, 
mobilitet på centrala avtal, stipendiehantering, studentförsäkringar, mottagande och service till 
studenter, karriär och alumni, nationell rekrytering mm) 27 mnkr, 


– Personal (lönekontor, expertstöd i olika personalfrågor) 31 mnkr,  
– Ekonomi (budget och uppföljning, inköp och upphandling, redovisning och kvalitetssäkring 


mm) 26 mnkr,  
– Kommunikation (stöd till ledning i kommunikationsfrågor, press och nyheter, LUM, stöd i 


frågor som rör varumärke, internkommunikation) 8 mnkr,  
– Forskning, samverkan och innovation (Forskningsservice, Samverkan, Donatorrelationer, LU 


Open, LU Innovation system) 33 mnkr,  
– Juridik och dokumenthantering (juridisk expertis, registratur, arkivering och 


dokumenthantering, systemförvaltning diarieföringssystem) 10 mnkr,  
– LU Byggnad (lokalplanering, avtal, byggprojekt, hyresdebitering, arbetsmiljö, säkerhet och 


miljöfrågor) 16 mnkr,  
– Universitetsledningens stab (universitetsledningens sekretariat, stöd i planeringsfrågor, stöd i 


utvecklingsfrågor) 16 mnkr,  
– Lokalhyra, lokalvård, inventarier mm 27 mnkr. 


Administrativa system     73 mnkr 
System inom utbildning (Ladok, NyA, Lubas, Survey and Report, Interbas, MIRA) 31 mnkr, 
personalsystem (Primula, E-rekrytering) 5 mnkr, ekonomisystem (Orfi, Lupin, EOS, Lupos, E-
kontrakt) 12 mnkr, kommunikation (Webb, Awelu (översättning)) 18 mnkr, dokumenthantering (DFS, 
SYLL) 4 mnkr, Ledningsinformation (Kuben) 2 mnkr, Lokaler och schema (Time Edit) 1 mnkr. 


Lokal avgift (tidigare en del av lönebikostnaden)    39 mnkr 
Kostnader för delpensioner, avtalspensioner, omställningar, föräldraersättning doktorander, avgifter 
till trygghetsstiftelsen, avsättning partsgemensamma medel m.m. 


TOTAL      586 mnkr 
 
Finansiering genom debitering av fakulteterna inkl. lokal avgift 39 mnkr  581 mnkr 
Finansiering av uttag för indirekta kostnader vid extern försäljning      5 mnkr 
 
 
Förslag till budget 2015 
Grundutbildnings- och forskningsanslag som delas ut till fakulteterna ligger i ungefär samma nivå som 
föregående år, externa forskningsanslag beräknas i prognoser fortsätta öka och forskning men framför 
allt grundutbildning genererar underskott.  
 
Nämnda förutsättning har lett till att de behov som förts fram om ökningar inom förvaltningen inför 
2015 pga. att volymer (antal anställda, antal studenter m.m.) och därigenom arbetsbelastning inom 
vissa funktioner ökar inte beviljats. En konsekvens av detta är en fortsatt hög arbetsbelastning även 
under 2015 främst för funktionerna antagning, pedagogiskt stöd, studieverkstad, Ladok, lönekontor, 
stöd i arbetsrättsliga frågor och lokalplanering. Dessa funktioner ökades tillfälligt 2014 med stöd av 
räntefinansiering. Den låga pris- och löneuppräkningen kommer dessutom att leda till att förvaltningen 
behöver genomföra besparingar på ca 4,2 mnkr i den befintliga verksamheten.  
 
De ökningar som föreslås i resursfördelning 2015 är endast sådana kostnader som vi inte kan påverka 
eller som är en följd av tidigare beslut.  
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• Universitetsbiblioteket - E-media    3,3 mnkr 


Täckning för prisökning 2014 och 2015 för att undvika att behöva säga upp e-media. Detta gäller e-
media som köps in centralt och sedan används av alla fakulteter. Prisökningar uppgår till i snitt 5 % 
per år vilket är betydligt mer än de pris- och löneuppräkningar som anslagen räknas upp med.  


• Övriga gem. kostnader – BONUS presskopia avtal 1,5 mnkr 
Universitetet debiteras enligt avtal per helårsstudent. En ökning av debiteringen görs nu från 150 kr till 
200 kr per helårsstudent. Avtalet ger en ökad möjlighet för digital hantering. 


• Bas-it – IAM – ny identitetshantering (ersätter Lucat) 2,7 mnkr 
Projekt IAM kommer att vara klart under 2014 och kostnad för nytt system ökar från dagens 4 mnkr 
till 6,7 mnkr. Projektet innebär en nödvändig kvalitetsökning och systemet är en grund för 
funktionalitet i alla administrativa system.  


• Administrativa system – LADOK   1,8 mnkr 
Det studieadministrativa systemet Ladok hanteras av ett konsortium mellan universitet och högskolor i 
Sverige. Lärosätena betalar utifrån storlek/antal helårsstudenter. Universitetets andel är ca 8% av total 
kostnad. Konsortiet uppgraderar Ladok till en ny version vilket kommer innebära ökade kostnader för 
konsortiemedlemmarna. 


• Ändrad finansieringsform – Konstintendent  -0,5 mnkr 
Konstintendentens organisatoriska placering har from 2014 ändrats från förvaltningen till Skissernas 
museum (LUKOM). Då finansieringsformen för de olika verksamheterna skiljer sig åt så minskas de 
universitetsgemensamma kostnaderna och anslag till LUKOM ökar med motsvarande belopp. 


Universitetsgemensam kostnad 2014 finansierat från fakulteterna 542 mnkr 
Universitetsgemensam kostnad 2014 finansierat från extern försäljning    5 mnkr 
Summa ökningar enligt ovan:      8,8 mnkr 
Pris – och löneuppräkning (0,8%)     4,3 mnkr 
Förslag till ny universitetsgemensam kostnad 2015:                         560,1 mnkr 
 
Förslag till ny lokal avgift (personalkostnader):   39 mnkr1 
 
De universitetsgemensamma kostnaderna debiteras med hjälp av uppskattningar/schabloner mellan 
utbildning och forskning. Stödet till utbildning är mer omfattande än stödet till forskning.  
 
Förslag innebär att kostnaderna för utbildning fortsätter öka – flera av kostnadsökningarna belastar till 
största del utbildning t.ex. BONUS-presskopia avtal och systemet Ladok.  
 
Förlag för 2015 (debitering som belastar fakulteterna) innebär följande fördelning mellan 
verksamheterna: 
 
Utbildning:  10,6% av total kostnad 
Forskning:  5,8% av total kostnad 
Totalt:  7,44% av total kostnad + 0,52% (lokal avgift) 
 
 
 
 
 
 


1 PLO-uppräknad 
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I tabellen nedan framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren.2 
    
 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 


förslag 
Universitetsgemensamma 
kostnader/total kostnad 
året innan (%) 


8,57 8,43 8,11 7,73 7,47 7,47 7,44 


Ram inkl pris och lön 
(mnkr) 


462 484 496 507 517 547 560 


Pris- och lön (mnkr)    5 3 11 4 
Ökning exkl pris- och lön 
(mnkr) 


   10 7 18 9 


Lokal avgift 
(personalkostnader) 


    38 39 39 


Lokal avgift/total 
kostnad året innan (%) 


    0,55 0,54 0,52 


 
Pris- och löneuppräkning för 2015 är beräknad till 0,7922 %, vilket för universitetsgemensam nivå 
innebär en ökning av ramen med 4,3 mnkr och för lokal avgift 0,3 mnkr.  
  


2 För att kunna jämföra utfall i procent mellan åren har justering gjorts för service i Helsingborg, som rör 
brukarna direkt år 2010 och 2011, för förändringar mellan direktavsättningar och universitetsgemensamma 
kostnader gällande utvärdering och studentbostäder 
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Styrelsen beslutar 
 


1. att ge fakulteterna i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget 
för universitetet vid sammanträdet i februari, 


2. att  ge fakulteterna och förvaltningen i uppdrag att i budgeten för 2015 inkludera åtgärder med 
anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna, 


3. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom utbildning enligt bilaga 1, 


4. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inom utbildning enligt bilaga 2, 


5. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de extra kvalitetsmedel som erhållits 
baserat på Högskoleverkets utvärderingar, 


6. att ge rektor i uppdrag att inför budgetåret 2015 besluta om fördelningen av 41 117 tkr inom 
utbildning enligt avsnitt 4.4, 


7. att fördela kvalitetsmedlen enligt tabellen i avsnitt 3.1 Kvalitetsutveckling, 


8. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom forskning enligt bilaga 3, 


9. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inom forskning enligt bilaga 4, 


10. att ge rektor i uppdrag att inför budgetåret 2015 besluta om fördelningen av 117 663 tkr inom 
forskning enligt avsnitt 5.6, 


11. att universitetet bidrar till finansieringen av MAX IV med 65 mnkr 2015. För 2016-2018 avsätts 
70 mnkr per år, 


12. att universitetet bidrar till finansieringen av ESS med 88 mnkr 2014 och att finansieringen i 
resursfördelningen belastar forskningsanslaget med 55 mnkr per år 2013-2022, 


13. att  avsätta 6 mnkr 2015 till forskning vid fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV och fördela 
medlen enligt tabellen i avsnitt 3.1 Gränsöverskridande samverkan, 


14. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen 2015 till Universitetets särskilda 
verksamheter (USV), Kultur och museiverksamheter (LUKOM) och MAX IV-laboratoriet 
enligt bilagorna 1 och 3, 


15.  att fastställa de universitetsgemensamma kostnaderna 2015 till xxx mnkr, varav 
internrevisionen tilldelas 3 576 tkr,  


16. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader, gemensamma 
servicefunktionerna vid Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift 2015 enligt bilaga 5, 


17. att ge rektor i uppdrag att besluta om ändring av lönebikostnaderna om väsentliga förändringar 
sker, 


18. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna 
exklusive internrevisionen,  
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19. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelning av räntenettot, samt 


20. att fortsätta bygga upp en lokalfond som kan bära delar av särskilda projekts ökade 
hyreskostnader. 
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Preliminär resursfördelning för 2015 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2014-års prisläge
Uppdrag som finansieras av kapital Gemensam finansiering


EHL HT J K LTH M N S USV KOM NÄLU UB
för senare 


beslut
Summa


Tilldelning 2014 för uppdrag (ej kapital) 171 287 156 540 71 248 132 160 488 844 324 846 116 710 317 897 14 295 0 3 264 0 0 1 797 091
Pris- och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2015 exkl plo enl BP14 9 685 -601 9 084
Plo på förändrade uppdrag 0
Förändrade uppdrag 2015 enligt BP15 1 732 3 051 4 783
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag -5 800 -5 800
Tillfälliga platser BP 13 (sista året) 384 352 165 288 1 111 708 268 690 34 4 000
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2015 0


0
Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Infasning ämneslärarutbildning från 2014 -481 -441 -199 -1 206 -898 -325 -633 -40 -4 223
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Infasning Campus Helsingborg från 2014 -637 -584 -264 -1 597 -1 189 -431 -838 -53 -5 593
Övrig kapitalfinansiering 1 898 1 200 1 662 1 000 500 6 260
Plo kapitalfinansierat 0
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag 5 800 5 800
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 740 1 332 2 901 7 973


0
Gemensam finansiering KOM, UB 16 171 5 792 21 963
Ökning nationalbiblioteksfunktionen och Botan 860 450 1 310
Gemensam finansiering till fakulteter 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 279 228 1 647 2 190 4 344
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Gemensam finansiering övrigt 1 797 1 273 652 190 1 778 460 910 1 426 514 32 117 41 117
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 798 -4 518 -2 121 -3 726 -13 977 -9 132 -3 316 -8 879 -429 -14 -434 0 -51 343
Gemensam finansiering lokaler 0


0
Summa 171 379 159 712 74 151 128 912 486 285 315 926 116 810 310 794 15 321 20 418 14 996 6 242 32 117 1 853 064
Uppdrag 170 553 154 797 74 192 132 448 496 837 324 598 117 884 315 616 14 236 0 15 430 0 0 1 816 591
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Preliminär resursfördelning för 2015 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2014-års prisläge


EHL HT J K LTH M N S USV KOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel


för 
senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2014 exkl SFO 71 100 217 277 36 634 29 676 343 136 301 124 408 129 119 911 38 281 18 358 65 000 17 375 35 000 0 1 701 001
Max-lab/N-fak enl tidigare tilldelning 775 775
Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET ska utvärderas 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2015 2 000 2 000


0
Strategiska forskningsmedel 26 327 85 536 23 344 19 434 154 641
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 708 33 708
Plo strat forsknmedel 0


0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000
GIS-centrum 250 250
Ökad hyra Skissernas museum 1 500 1 500
Konstintendenten från Förvaltningen 473 473
Plo konstintendenten
Reducerade indir kostn motsv ovan -19 -57 -10 -8 -98 -102 -114 -32 -11 -5 -17 -473


0
Ökning nationalbiblioteksfunktionen 1 350 1 350
För senare fördelning 5 000 50 163 55 163
För senare fördelning ESS och MAX IV 62 500 62 500


Summa 72 181 223 620 37 724 32 468 369 365 386 558 431 609 121 879 41 270 20 826 65 758 18 725 35 000 165 805 2 022 788
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Rektorinformation 2014-06-18
UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666


Lunds universitet /Rektor/2013-06-18


Pågående och kommande aktiviteter 
• Söktryck  LU ht 14 jämfört med ht 13:


• Förstahandssökandefortsätter att öka. Ca 31 500, jämfört med ca 30 500 förra
året.


• För första gången minskar sökande till fristående kurser. 11 500 (12 000)


• Samhällsvetenskaplig fakultet går mot strömmen. Antal sökande till kurser ökar
med nästan 10 %, 10 978 (10 088).


• Förstahandssökande till program ökar vid alla fakulteter utom Nat fak och HT.


• De mest eftersökta programmen står för större delen av ökningen.
Läkarprogrammet ökar antalet förstahandsansökningar med 20 %.
Juristprogrammet och Socionomprogrammet med 10 %.


Bilaga § 32 a
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Lunds universitet /Rektor/2013-06-18


Pågående och kommande aktiviteter II
• Avgiftsstudenter ht 2014:


• 464 betalande studenter (330 st 2013) varav
• Master: 380
• Bachelor: 6
• SwB (Brasilien): 28
• Beställd utbildning: 50


• Därutöver 175 studenter som gör sitt andra år. Total inkomst 
nästa år minst 70 miljoner. Minskat statsanslag pga. 
studieavgifter är 41,5 miljoner. 


Före 2011 hade vi cirka 550-600 studenter som skulle betalat.


Lunds universitet /Rektor/2013-06-18


Pågående och kommande aktiviteter III


• Tilläggsfinansiering för stipendiater i forskarutbildningen:


Behandlas i Forskarutbildningskommittén och i UN i juni. I 
US i september.


• Information om breddad rekrytering. Arbetsgrupp ledd av 
Leif Bryngfors har uppdrag från UN. Under hösten får US 
underlag.
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Lunds universitet /Rektor/2013-06-18


Aktuellt 1  
• Halvtidsutvärdering av Linnémiljöerna från 2008: Alla våra 


sex miljöer fick oförändrade anslagsnivåer. 


• Ansvar för utmärkelser: Fakulteterna beslutar om 
hedersdoktorat, Rektor beslutar om medaljer (guld, silver 
och brons), US beslutar om utmärkelsen Lunds 
universitetets nyckel


• Diskussioner pågår med regionen och ett startup-företag om 
samarbete inom genterapi som kopplar forskning och klinisk 
verksamhet närmare varandra


Lunds universitet /Rektor/2013-06-18


Aktuellt 2  
Ledningsfunktioner i högskolan 


Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2014 
Sammanfattning 
En särskild utredare ska kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer i 
högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder. Syftet är att ta fram ett underlag 
för främst universitetens och högskolornas egna ställningstaganden i fråga om 
ledarskap och ledningsstrukturer, men även överväga om det finns behov av åtgärder 
på nationell nivå. 
Utredaren ska också bl.a. 
• beskriva och analysera rektorns respektive styrelsens roll i ledningen av lärosätena 


samt samspelet mellan styrelsen och rektorn, 
• beskriva och analysera det kollegiala beslutsfattandet vid lärosätena, och 
• kartlägga och analysera lärosätenas arbete med rekrytering till och stöd för 


strategiska ledningsuppgifter. 


Utredaren ska i sina analyser särskilt beakta frågor om ledarskapets koppling till frågor 
om kvalitet och effektivitet i utbildning och forskning. Vidare ska utredaren i sitt arbete 
presentera goda exempel och göra internationella jämförelser. Utredaren ska lämna 
nödvändiga författningsförslag. 


Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2015. 
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Lunds universitet /Rektor/2013-06-18


Aktuellt 3  


• EQUIS-bedömningen av EHL gav fem års kreditering!


• Stor satsning i Södertälje av flera aktörer, kontakt med 
utbildningsministern 


• Gott samarbete med Lunds kommun och de kommer av allt 
att döma att stödja Botaniska trädgården ekonomiskt 


Samarbete Lunds universitet 
och Folkuniversitet 
• Läke‐ och livsmedelstekniker, 400 yh‐poäng 2 år, i samarbete med 


LTH, Livsmedelsteknik, startar  september 2014


• Ledningsgruppsrepresentanter


• Hjälp med ansökan till Trafikflygare, TFHS


• Samarbete kring möjliga nya Yh‐utbildningar såsom 
Arbetsmiljöingenjör, UAV‐pilot, Ljusdesigner, Helikopterpilot


• Samarbete kring kompetenskartläggning, med bland andra LTH och 
LU Open. 


• Juridikum levererar två 15 hp´s uppdragskurser till 
Redovisningsekonomutbildningen i Trelleborg


• Forskningsinformation, såsom föreläsningsserier
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Läke- och livsmedelstekniker


• 2‐ årig kvalificerad yrkeshögskoleutbildning med start 1 
september 2014


• LTH levererar ca 50 % av de teoretiska kurserna som 
uppdrag


• Kurserna är framtagna tillsammans av Folkuniversitetet, 
LTH och näringslivet (Bland annat McNeil, Nordic Sugar, 
Polypeptide, Nestlé, Procordia, Lantmännen)


• Målet är att ett år av yh‐utbildningen ska vara 
valideringsbar för de studerande, så de kan fortsätta med 
akademiska studier inom livsmedelskemi


9








Postadress Box 117, 221 00 Lund Internpost hämtställe 31 Besöksadress Paradisgatan 5C  Telefon dir 046-222 72 


96,  växel 046-222 00 00  Telefax 046-222 71 71 E-post klemens.ganslandt@eken.lu.se  Internet http://www.lu.se 


Ekonomi 


Stiftelseförvaltning 


Utseende av ledamöter till Donationsstyrelsen och Donationsfastighetsstyrelsen 


Bakgrund 


Universitetsstyrelsen beslutade 2011-04-15 om ändring av organisationen för Lunds universitets 


anknutna stiftelser. Den dittillsvarande Stiftelsestyrelsen ersattes då av Donationsstyrelsen samt 


Donationsfastighetsstyrelsen.  Universitetsstyrelsen utsåg i juni 2012 ledamöter till respektive 


styrelse för perioden 2012-07-01 til 2014-06-30. Nu föreslås beslut om ledamöter för den 


kommande tvåårsperioden.    


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


- att utse ledamöter i Donationsstyrelsen för perioden 2014-07-01 till 2016-06-30 enligt 


följande (för befattningshavare vid Lunds universitet anges endast tjänstetitel): 


förvaltningschef (ordförande) 


rektor 


ekonomidirektör 


bankdirektör Lars Ljungälv 


direktör Lennart Nilsson 


professor Katarina Olsson 


herr Erik Penser 


närvaro- och yttranderätt för en studentrepresentant som utses av LUS. 


- att utse ledamöter i Donationsfastighetsstyrelsen för perioden 2014-07-01 till 2016-06-


30 enligt följande (för befattningshavare vid Lunds universitet anges endast tjänstetitel) 


universitetsstyrelsens ordförande (ordförande) 


rektor 


förvaltningschef  


närvaro- och yttranderätt för ekonomidirektören samt en studentrepresentant som utses av LUS. 


I tjänsten 


Klemens Ganslandt 


Universitetsstyrelsen 
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Sekt ionen Ekonomi  


E l isabeth Pupp 
 
 


Delegation av beslut om delårsrapport 


Delårsrapport innehållande resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och 
prognos för det pågående räkenskapsåret ska lämnas till regeringen senast den 15 
augusti. 


Enligt högskoleförordningen 2 kap. 4a§ får styrelsen för en högskola uppdra åt 
ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport. 


Med stöd härav föreslås universitetsstyrelsen vid sammanträde 2014-06-17 fatta 
följande beslut: 


”Universitetsstyrelsen uppdrar åt styrelsens ordförande att efter 
samråd med rektor avge delårsrapport för Lunds universitet 
avseende perioden 1 januari 2014 – 30 juni 2014.” 
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E l isabeth Pupp 
 
 


Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2014 samt 
prognos för 2014 


 Lunds universitet visar per den 31 mars 2014 ett underskott på 85 mnkr
fördelat på 36 mnkr inom utbildning och 49 mnkr inom forskning.


 Uppbokning av löpande semesterkostnad har minskat resultatet med cirka
63 mnkr.


 Av underskottet på 85 mnkr utgör 7 mnkr ett positivt finansiellt resultat.
 I den prognos som är upprättad i samband med bokslutet redovisas ett


underskott för året på 98 mnkr (budget - 94 mnkr) fördelat på - 52 mnkr
inom utbildning (budget - 52 mnkr) och - 46 mnkr inom forskning (budget
- 42 mnkr).


 Beräknat utgående myndighetskapital 2014 är 1 527 mnkr jämfört med
budgeterat 1 531 mnkr.


 Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
beräknas bli cirka 195 mnkr över regeringens takbelopp för 2014 (så
kallad överproduktion).


 Oförbrukade bidrag (inkomna till Lunds universitet men ännu inte
ianspråktagna) uppgår till 3 190 mnkr, en ökning med 52 mnkr sedan
årsskiftet.


 En fortsatt ökning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 36
heltidsekvivalenter till totalt 6 817 medarbetare.


Resultat per den 31 mars 2014 
Lunds universitet redovisar per den 31 mars 2014 ett underskott på 85 mnkr vilket 
är ett större underskott än det budgeterade på 24 mnkr. Jämfört med den 31 mars 
2013 redovisas ett underskott som är 8 mnkr mindre.  


Utfall Budget Avvikelse Utfall
(mnkr) 2014-03-31 2014-03-31 mot budget 2013-03-31
Intäkter 1 925 1 959 -34 1 837
Kostnader 2 010 1 983 27 1 930
Resultat -85 -24 -61 -93


Budgeten redovisas i tolftedelar


2014-04-30 
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 2 
Underskottet på 85 mnkr fördelar sig med 36 mnkr inom utbildning och 49 mnkr 
inom forskning. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande 
medför att personalkostnaderna är belastade med cirka 102 mnkr per 31 mars i 
semesterlönekostnader varav cirka 63 mnkr (62 mnkr 2013) har påverkat (minskat) 
resultatet. För helåret blir det i stort sett inte någon påverkan. 
  
Intäkterna per den 31 mars visar på totalnivå endast mindre avvikelser jämfört med 
budget. På kostnadssidan visar personalkostnaderna ett utfall som är 96 mnkr högre 
än budget vilket i princip motsvarar uppbokningen av de totala 
semesterlönekostnaderna. Övriga kostnadsslag visar endast mindre avvikelser 
jämfört med budget. 
 
I det totala underskottet på 85 mnkr ingår ett finansiellt överskott på 7 mnkr vilket 
är 1 mnkr mindre än budgeterat.  
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett underskott på 36 mnkr vilket är ett 23 mnkr större 
underskott än budgeterat. Löpande semesterkostnad har försämrat resultatet inom 
utbildning med cirka 29 mnkr, denna post budgeteras inte. Prognosen över anslaget 
till grundutbildning som är gjord i april visar ett beräknat utfall som är cirka 195 
mnkr över regeringens takbelopp (så kallad överproduktion) vilket i stort sett 
motsvarar den begärda ökningen av utbildningsuppdraget med 2 000 
helårsstudenter. Universitet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer, 
och 2014 års överproduktion kan därför inte tillgodoräknas.   
 
Resultatet för forskning är ett underskott på 49 mnkr vilket är ett 38 mnkr större 
underskott än budgeterat. Löpande semesterkostnader har försämrat resultatet inom 
forskning med cirka 34 mnkr, denna post budgeteras inte.  
 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat inom utbildningen avviker mot budget främst på grund av att 
kvalitetsmedel och medel i form av ytterligare tilldelning avseende hela 2014 har 
erhållits under kvartal 1. Detta märks till exempel hos den juridiska fakulteten som 
har erhållit närmare 9 mnkr i kvalitetsmedel. Däremot innehåller fakulteternas 
utfall för kvartal 1 inte avgifter för betalande studenter eftersom första halvårets 
ersättning för dessa betalas ut till fakulteterna i maj månad. De tekniska kst visar 
ett större underskott än budget främst för att medel till fakulteterna avseende hela 
2014 har fördelats redan under kvartal 1. 
 
 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall


verksamhetsgren (mnkr) 2014-03-31 2014-03-31 mot budget 2013-03-31


Utbildning -36 -13 -23 -47


Forskning -49 -11 -38 -46


Totalt -85 -24 -61 -93


Budgeten redovisas i tolftedelar
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Även inom forskningen har fakulteternas resultat kvartal 1 påverkats av medel för 
ytterligare tilldelning som avser hela 2014, till exempel har LTH erhållit medel för 
Mobile and Pervasive Computing Institute som är ett nybildat molninstitut.     
MAX IV-laboratoriet visar ett sämre utfall än budget beroende på att 
överenskommelsen med Vetenskapsrådet justerats med lägre driftsbidrag 2014 och 
motsvarande högre 2015. De tekniska kst visar ett större underskott än budget 
främst för att medel till fakulteterna avseende hela 2014 har fördelats redan under 
kvartal 1. 
 
Samtliga fakulteters resultat har belastats med löpande semesterkostnader. 
 
Resultatet för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


resultat per fakultet 2014-03-31 2014-03-31 2013-03-31


LTH 6 -6 12 6 0


Natur -11 -4 -7 -10 -1


Juridik 10 0 10 2 8


Samhällsvetenskap -7 -2 -5 -9 2


EHL 2 0 2 -2 4


Medicin -9 -1 -8 -8 -1


Konst, musik, teater -3 -3 0 -3 0


Humaniora, teologi -5 -8 3 -12 7


USV 9 -1 10 5 4


LUKOM -1 0 -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet -3 3 -6 2 -5


Campus HBG 0 0 0 -1 1


Gemensam förvaltning -3 3 -6 1 -4


Tekniska kst -73 -32 -41 -62 -11


Övriga verksamheter    1) 3 -1 4 -2 5


Justering 0 28 -28 0 0


Summa -85 -24 -61 -93 8


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 31 
mars 2014 uppgår till 632 mnkr, en ökning med 36 mnkr jämfört med samma 
period 2013 då inkomsterna uppgick till 596 mnkr. Högsta bidragsinkomsterna 
visar medicinska fakultetet (228 mnkr), LTH (144 mnkr) och naturvetenskapliga 
fakulteten (97 mnkr). 
 
I nedanstående tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 31 
mars 2014.  


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet 2014-03-31 2014-03-31 2013-03-31


LTH -6 -6 0 -10 4


Natur 3 -1 4 2 1


Juridik 9 0 9 0 9


Samhällsvetenskap -7 -1 -6 -5 -2


EHL 0 0 0 -2 2


Medicin 3 -2 5 0 3


Konst, musik, teater -4 -2 -2 -3 -1


Humaniora, teologi -1 -2 1 -3 2


USV 3 1 2 0 3


LUKOM -1 0 -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0


Campus HBG 0 0 0 -1 1


Gemensam förvaltning -5 1 -6 -4 -1


Tekniska kst -29 -14 -15 -23 -6


Övriga verksamheter    -1 -1 0 1 -2


Justering 0 14 -14 0 0


Summa -36 -13 -23 -47 11


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet 2014-03-31 2014-03-31 2013-03-31


LTH 12 0 12 16 -4


Natur -14 -3 -11 -12 -2


Juridik 1 0 1 2 -1


Samhällsvetenskap 0 -1 1 -4 4


EHL 2 0 2 0 2


Medicin -12 1 -13 -8 -4


Konst, musik, teater 1 -1 2 0 1


Humaniora, teologi -4 -6 2 -9 5


USV 6 -2 8 5 1


LUKOM 0 0 0 0 0


MAX IV-laboratoriet -3 3 -6 2 -5


Campus HBG 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning 2 2 0 5 -3


Tekniska kst -44 -18 -26 -39 -5


Övriga verksamheter    4 0 4 -3 7


Justering 0 14 -14 0 0


Summa -49 -11 -38 -46 -3
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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 31 mars uppgår oförbrukade bidrag till 3 190 
mnkr, en ökning med 52 mnkr sedan årsskiftet och med 229 mnkr sedan 31 mars 
2013. MAX IV visar en kraftig ökning av de oförbrukade bidragen jämfört med 31 
mars 2013 medan samtliga fakulteter med undantag för den naturvetenskapliga 
visar en minskning av de oförbrukade bidragen jämfört med 31 mars 2013.  
 


 
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt som heltidsekvivalenter uppgår i mars 2014 till 6 817 
vilket motsvarar en ökning med 36 heltidsekvivalenter jämfört med december 
2013. Den befattningskategori som har ökat mest är annan undervisande och 
forskande personal som har ökat med 28 (varav forskare och laboratorieforskare 
utgör 23). Den administrativa personalen har främst ökat inom 
universitetsförvaltningen (19), där bland annat sektionen Ekonomi, Externa 
relationer, LU-Open och LU Innovation System visar ökningar, hänsyn tagen till 
den omorganisation som gjorts av sektionen Ledningsstöd mellan de två 
jämförelsetidpunkterna. I befattningskategorin meriteringsanställningar ingår i 
mars 2014 postdoktorer (201), forskarassistenter (63) och biträdande lektorer (65). 


Inkomst från de Utfall Utfall


största finansiärerna 2014-03-31 2013-03-31 Förändring


Vetenskapsrådet 213 199 14


EU 88 61 27


Formas 22 21 1


Cancerfonden 20 17 3


Hjärt- lungfonden 18 17 1


Riksbankens jubileumsfond 18 27 -9


Knut & Alice Wallenbergs stft 17 7 10


Region Skåne 16 8 8


Summa 412 357 55


Totala bidragsinkomster 632 596 36
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Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell. Observera 
att Marie-Curie stipendiater inte längre ingår i rapporteringen vilken har minskat 
antalet heltidsekvivalenter per december 2013 med 22 stycken jämfört med tidigare 
rapportering. 
 


 
 
Helårsprognos 2014 
Prognosen för 2014 visar ett underskott på 98 mnkr fördelat på 52 mnkr inom 
utbildning och 46 mnkr inom forskning att jämföra med ett budgeterat underskott 
på 94 mnkr fördelat på 52 mnkr inom utbildning och 42 mnkr inom forskning.  
 


 
 
I totalbudgeten gjordes en justering (förbättring) av resultatet inom utbildning på 
55 mnkr. Justeringen baserades till stor del på att kvalitetsmedel och medel för 
senare fördelning inte beräknades bli utnyttjade fullt ut av verksamheten under 
året. Eftersom flera fakulteter nu har inkluderat denna typ av medel i sin prognos 
har justeringen minskats till 33 mnkr.  
 
Den justering (förbättring) som gjordes i totalbudgeten av resultatet inom forskning 
med 56 mnkr ligger kvar trots att en del av de medel som justeringen avsåg nu är 
fördelade till fakulteterna. En totalbedömning av forskningsverksamheten i 
samband med bokslutet ger inte tillräckligt tydliga signaler för att det ska vara 
befogat att korrigera justeringen. I samband med halvårsbokslutet kommer 
justeringen åter att prövas.  
 
En överenskommelse avseende driftsbidrag till MAX IV-laboratoriet 2014-2018 
har tidigare slutits med Vetenskapsrådet. Överenskommelsen har nu justerats och 


Antal heltidsekvivalenter per   


anställningskategori 2014-03-31 2013-12-31 antal %


Innehavare av doktorandtjänst 1 558 1 563 -5 -0,3%


Forskarassistent 329 334 -5 -1,5%


Gästlärare 2 2 0 0,0%


Lektor 835 827 8 1,0%


Professor 708 718 -10 -1,4%


Adjunkt 243 249 -6 -2,4%


Annan undervisande och forskande personal 896 868 28 3,2%


Administrativ personal 1 435 1 416 19 1,3%


Bibliotekspersonal 150 155 -5 -3,2%


Teknisk personal 661 649 12 1,8%


Summa 6 817 6 781 36 0,5%


Förändring


prognos budget utfall
(mnkr) 2014 2014 förändring 2013


Utbildning -52 -52 0 -90


Forskning -46 -42 -4 13


Totalt resultat -98 -94 -4 -77
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Vetenskapsrådet betalar 50 mnkr lägre driftsbidrag under 2014 kompenserat av 50 
mnkr högre bidrag 2015. Justeringen medför att MAX IV-laboratoriet visar ett 
underskott på 19 mnkr i prognosen, en försämring med 30 mnkr jämfört med 
budget. 
 
Lunds universitets finansiering av ESS under 2014 har nu blivit tydligare och 
forskningsanslaget kommer att belastas med 88 mnkr och inte de budgeterade 100 
mnkr. Förändringen på 12 mnkr har ökat anslagsmedlen i prognosen och 
resultatförbättringen visas inom tekniska kst som hanterar denna finansiering. Inom 
tekniska kst visas också en resultatförbättring eftersom interna obudgeterade medel 
har erhållits som ersättning för vissa kostnader för Medicon Village avseende 
2013. 
 
Den naturvetenskapliga fakulteten visar ett underskott i prognosen på 20 mnkr, en 
försämring med 7 mnkr jämfört med budget. Förändringen förklaras av att en 
justering som gjordes i budgeten inte längre är relevant.  
 
Vid ett prognostiserat underskott på 98 mnkr kommer myndighetskapitalet per den 
31 december 2014 att uppgå till 1 527 mnkr.   
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå 
och uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 


Totalt resultat Prognos Budget Avvikelse


per fakultet 2014 2014


LTH -21 -25 4


Natur -19 -15 -4


Juridik 10 -1 11


Samhällsvetenskap -10 -7 -3


EHL 4 -1 5


Medicin 1 -2 3


Konst, musik, teater -10 -10 0


Humaniora, teologi -27 -33 6


USV -5 -3 -2


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet -19 11 -30


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 12 11 1


Tekniska kst -98 -126 28


Övriga verksamheter 1) -4 -4 0


Justering 89 111 -22


Summa -98 -94 -4


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen


 och Universitetsbiblioteket.
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bedömningsrapport 


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2014 2014


LTH -22 -26 4


Natur 1 -2 3


Juridik 8 -1 9


Samhällsvetenskap -3 -2 -1


EHL 2 -1 3


Medicin -5 -5 0


Konst, musik, teater -7 -7 0


Humaniora, teologi -4 -7 3


USV 2 4 -2


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet 0 0 0


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 2 3 -1


Tekniska kst -57 -57 0


Övriga verksamheter -1 -6 5


Justering 33 55 -22


Summa -52 -52 0


Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2014 2014


LTH 1 1 0


Natur -20 -13 -7


Juridik 2 0 2


Samhällsvetenskap -7 -5 -2


EHL 2 0 2


Medicin 6 3 3


Konst, musik, teater -3 -3 0


Humaniora, teologi -23 -26 3


USV -7 -7 0


LUKOM 0 0 0


MAX IV-laboratoriet -19 11 -30


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 10 8 2


Tekniska kst -41 -69 28


Övriga verksamheter -3 2 -5


Justering 56 56 0


Summa -46 -42 -4







Bilaga 1


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 mars 2014 Dnr V 2014/634
(mnkr)


antal 
31-mar-14


antal 
31-dec-13


föränd. 
antal


förändr. 
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 558 1 563 -5 -0,3


Totalt 31-mar-14 31-mar-14 % budget prognos 31/3 2013 2012 Meriteringsanställningar 329 334 -5 -1,5
Intäkter Gästlärare 2 2 0 0,0
Anslag 1 052 1 051 1 0,1 4 203 4 215 4 104 4 053 Lektor 835 827 8 1,0
Avgifter 155 168 -13 -7,5 670 690 667 600 Professor 708 718 -10 -1,4
Bidrag 668 631 37 5,9 2 523 2 534 2 412 2 232 Adjunkt 243 249 -6 -2,4
Finansiella intäkter 9 10 -1 -12,2 41 41 48 68 Annan underv & forskande personal 896 868 28 3,2
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 0 -6 Administrativ personal 1 435 1 416 19 1,3
Transfereringar och uppbörd 41 100 -59 -59,0 400 320 244 254 Bibliotekspersonal 150 155 -5 -3,2
Summa intäkter 1 925 1 959 -34 -1,7 7 837 7 800 7 475 7 201 Teknisk personal 661 649 12 1,8
Kostnader
Personal * 1 277 1 182 96 8,1 4 726 4 793 4 596 4 295 Summa 6 817 6 781 36 0,5
Lokaler 238 245 -7 -2,9 980 984 946 901
Övrig drift 372 379 -7 -1,8 1 516 1 477 1 464 1 453
Finansiella kostnader 2 2 0 -11,1 9 9 11 13
Avskrivningar 80 75 5 6,7 300 315 291 264
Transfereringar och uppbörd 41 100 -59 -59,0 400 320 244 254
Summa kostnader 2 010 1 983 27 1,4 7 931 7 898 7 552 7 180


Kapitalförändring -85 -24 -62 -94 -98 -77 21


Beräknat utg myndighetskapital 1 540 1 602 -62 -3,8 1 531 1 527 1 625 1 701


* löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 102 mnkr som har ökat personalkostnaderna, 63 mnkr av dessa är  
resultatpåverkande (har minskat resultatet)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 31-mar-14 31-mar-14 % budget prognos 31/3 2013 2012
Summa intäkter 595 625 -29 -4,6 2 498 2 503 2 405 2 317
Summa kostnader 631 638 -6 -0,9 2 550 2 555 2 495 2 412
Kapitalförändring -36 -13 -23 -52 -52 -90 -95


Beräknat utg myndighetskapital 295 318 -23 -7,2 279 279 331 416


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 31-mar-14 31-mar-14 % budget prognos 31/3 2013 2012
Summa intäkter 1 330 1 335 -5 -0,4 5 339 5 297 5 070 4 884
Summa kostnader 1 379 1 345 33 2,5 5 381 5 343 5 057 4 768
Kapitalförändring -49 -11 -39 -42 -46 13 116


Beräknat utg myndighetskapital 1 245 1 284 -39 -3,0 1 252 1 248 1 294 1 285


Perioden Helår 2014 Förgående år Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr V 2014/634


Ekonomisk rapport per 31 mars 2014 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                                           Bilaga 2        
 Utfall utb 


31/3-14
Utfall fo 
31/3-14


Tot Utfall 
31/3-14


Budget 
2014


Prognos 
2014 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 604 1 321 1 925 7 836 7 800
Kostnader 640 1 370 2 010 7 930 7 898
Resultat -36 -49 -85 -94 -98
Myndighetskap. Fak 283 1 211 1 494 1 484 1 392
Stadskapital mm 11 36 47 47 47
Myndighetskap. Tot 294 1 247 1 541 1 531 1 439


Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 140 309 449 1 632 1 669
Kostnader 146 297 443 1 657 1 690
Resultat -6 12 6 -25 -21
Myndighetskapital -6 283 277 246 250


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 37 215 252 968 992
Kostnader 34 229 263 983 1 011
Resultat 3 -14 -11 -15 -19
Myndighetskapital 36 235 271 267 263


Juridiska fakulteten
Intäkter 30 16 46 139 150
Kostnader 21 15 36 140 140
Resultat 9 1 10 -1 10
Myndighetskapital 14 8 22 11 22


Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 80 60 140 564 572
Kostnader 87 60 147 571 582
Resultat -7 0 -7 -7 -10
Myndighetskapital 44 36 80 80 77


Ekonomihögskolan
Intäkter 51 40 91 349 356
Kostnader 51 38 89 350 352
Resultat 0 2 2 -1 4
Myndighetskapital 26 36 62 59 64


Medicinska fakulteten
Intäkter 116 461 577 2 424 2 449
Kostnader 113 473 586 2 426 2 448
Resultat 3 -12 -9 -2 1
Myndighetskapital 81 264 345 352 355


Konstnärliga fakulteten
Intäkter 32 11 43 170 171
Kostnader 36 10 46 180 181
Resultat -4 1 -3 -10 -10
Myndighetskapital -4 -5 -9 -16 -16


Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 46 90 136 513 526
Kostnader 47 94 141 546 553
Resultat -1 -4 -5 -33 -27
Myndighetskapital 23 83 106 78 84


Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 18 43 61 203 204
Kostnader 15 37 52 206 209
Resultat 3 6 9 -3 -5
Myndighetskapital 10 39 49 37 35


LUKOM
Intäkter 5 6 11 53 52
Kostnader 6 6 12 53 53
Resultat -1 0 -1 0 -1
Myndighetskapital -2 8 6 7 6


Max IV
Intäkter 0 49 49 221 190
Kostnader 0 52 52 210 209
Resultat 0 -3 -3 11 -19
Myndighetskapital 0 2 2 13 -14


Gemensam förvaltning
Intäkter 48 18 66 862 872
Kostnader 53 12 65 851 860
Resultat -5 6 1 11 12
Myndighetskapital -1 55 54 68 65


Tekniska kst
Intäkter 6 17 23 -19 -81
Kostnader 35 61 96 107 17
Resultat -29 -44 -73 -126 -98
Myndighetskapital 74 151 225 169 200


Övriga verksamheter
Intäkter 2 7 9 142 142
Kostnader 3 7 10 146 146
Resultat -1 0 -1 -4 -4
Myndighetskapital -14 17 3 0 0


Campus Helsingborg
Intäkter 3 1 4 16 16
Kostnader 3 1 4 16 16
Resultat 0 0 0 0 0
Myndighetskapital 1 0 1 1 1


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


Utfallet inom utbildningverksamheten ligger, främst tack vare tilldelade kvalitetmedel på 7,9 
mnkr, i linje med budget trots den tillfälliga löpande semesterkostnaden på -7,7 mnkr. 
Överskottet inom forskningsverksamheten utgörs främst av hittills oförbrukade statsanslag samt 
ett resultatfört överskott inom bidrags- uppdragsforskning på en av LTHs institutioner. 


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Fakulteten uppvisare ett stort överskott efter första kvartalet som till största del beror på 
engångsutbetalning av kvalitetesmedel. Prognosen pekar på att överskottet kommer att bestå i 
nuvarande nivå under hela 2014


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Inga större förändringar jämfört med budget. Något ökad intäkter och kostnader. På 
kostnadssidan är det främst lönerna som ökats. Fortsatt resultat nära noll. 


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Samtliga verksamheter inom LUKOM (Botaniska trädgården, Odeum, Skissernas museum, 
Historiska museet) arbetar med att få sin ekonomi i balans. LUKOM styrelsen stödjer detta 
arbete genom olika projekt som t ex arbetet med att öka synligheten inom och utom LU. 
Verksamheterna har stora svårigheter med att genomföra sin basverksamhet utan ökade intäkter.
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Rapport MAX IV februari 2014 


Sammanfattning 


MAX IV-projektet löper på som planerat. Styrelsen har den 4 februari beslutat att i 
nuläget exkludera ett halvt strålrör från Fas 1, vilket minskar utgifterna med 49 
miljoner. Vetenskapsrådet har beviljat bidrag för driften av MAX IV till och med 
2018 i stort enligt ansökan. Vetenskapsrådet har även beviljat bidrag till den 
fortsatta strålrörsuppbyggnaden och finansiering av uppförande av totalt 13 strålrör 
är därmed säkrad. 


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte i maj 2014. Nästa 
styrelsemöte äger rum den 2 oktober. 


Ekonomi 


Fas 1 


MAX IV projektet fas 1 Budget 
inkl index 


Prognos 
maj 2014 


Diff mot 
budget 


Beslutad finansiering 1 055 
Index 79 
Acceleratorsystem 896 896 0 
Infrastruktur och teknisk utrusning 177 224 -47 
-Exkl halvt strålrör enl styrelsebeslut -49 49 
Projektkostnader mm 61 82 -21 
Totala kostnader 1 134 1 153 -19 


Fas 1, 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 2013. I nuläget 
pågår t ex skarpa tester med elektroner i linjäracceleratorn. Merparten av 
upphandlingarna är genomförda, upphandlad summa är per april drygt 950 
miljoner.  


Acceleratorsystemet beräknas nu hålla budget på 896 miljoner men utgifterna för 
infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader beräknas bli tillsammans 
68 miljoner dyrare än tidigare bedömningar. För att hantera detta har styrelsen 
beslutat på styrelsemöte i februari att i nuläget exkludera uppförandet av ett halvt 
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strålrör, beräknad investering 49 miljoner, från fas 1. Detta betyder att prognosen 
är att projektet bedöms bli 19 miljoner dyrare än beslutad budget mot tidigare 
bedömning minus 68 miljoner.  
 
Läget vad gäller Region Skånes finansiering är fortfarande oklart. 
 
Fastigheten uppförs med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd och 
Lunds universitet som hyresgäst. Etapp 1 i bygg- och anläggningsprojektet 
överlämnades den 1 oktober 2013 i sin helhet till LU/MAX IV-laboratoriet. 
Installation av den vetenskapliga utrustningen pågår. 
  
Uppförandet av etapp 2 pågår fortfarande. Byggnads- och installationsarbetena 
framskrider i mycket god fart och byggprojektet i sin helhet kommer att kunna 
färdigställas tidigare och till lägre kostnad än tidigare beräknat. Slutligt 
färdigställandedatum, när hela byggprojektet slutligen överlämnas till LU/MAX 
IV-laboratoriet, har därför tidigarelagts med tre månader till den 1 juni 2015. 
  
Med ca 80 % av byggbudgeten upparbetad och bokförd per den 30 april ligger de 
faktiska byggkostnaderna cirka 6,3 % under kalkylkostnaden och således cirka 1,3 
% under målpriset. Det innebär alltså att uppsatt besparingsmål nu med råge 
uppfyllts och incitament utfaller till entreprenören. God framdrift, föredömlig 
produktionsplanering, låga kreditivräntor, låg byggkostnadsindexering och en 
engagerad beställarorganisation har samverkat till att den ekonomiska prognosen 
nu pekar mot en slutlig anskaffningskostnad ca 227 miljoner kronor lägre än den 
ursprungligen beräknade. 
  
Den framtida hyran grundas, utöver på fastighetsägarens marginal samt vunna 
incitament, på marknadsräntan Stibor 3 månader samt i viss mån på 
konsumentprisindex, KPI. Stibor 3 månader är för närvarande, den 13 maj 2014, 
0,922 %. Enligt Riksbankens prognoser för utvecklingen av styrräntan/reporäntan 
förväntas det låga ränteläget fortsätta åtminstone ett år framöver. 
Konsumentprisindex, KPI, som påverkar byggkostnaderna och den framtida drift- 
och underhållshyran, har länge legat runt 0. Enligt Riksbankens prognos förväntas 
inga dramatiska förändringar under samma tid. Detta innebär sannolikt att den 
nuvarande situationen med låg ränta och lågt index kan förväntas gälla fram till och 
med avslutningen av byggprojektet sommaren 2015.    
 
Strålrörsuppbyggnaden 


 
Strålrör fas 2  
 


Budget 
mnkr 


Upphandlat jan 
mnkr 


Redovisat 
jan mnkr  


Fas 2 562 116 64 
Fas 2 a 265   
FinEstbeaMS 4 milj €   


 
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. Upphandlingsarbete är påbörjat och installationsarbete inleds under 
senare delen av 2014 för något strålrör. Hittills flyter arbetet på som planerat och 
budgeten ser i nuläget ut att hållas. Det stora arbetet med installationen av 
strålrören kommer under 2015 och framåt. 
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Fas 2 a omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS och SoftiMAX, och flytt 
av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. Finansiering har säkrats 
genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 15 miljoner och 
Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor.  
 
Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer att ske överlappande och detta 
kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation och 
upphandlingsorganisation.  
 
LU har beslutat om delfinansiering av det medicinska strålröret MedMAX med 4 
miljoner. Andra finansiärer är Region Skåne och Vetenskapsrådet. 
 
Driftkostnader 


Vetenskapsrådet har, som tidigare meddelats, beviljat MAX IV:s ansökan om 
driftbidrag fram till och med 2018 i stort i enlighet med ansökan, vilket är mycket 
positivt. Beviljade bidrag uppgår till 300 miljoner 2015 och 295 miljoner per år 
2016-2018. Efter 2018 har VR åtagit sig att finansiera minst 280 miljoner per år. 
Den längre tidshorisonten gör att möjligheterna för en god planering blir väsentligt 
bättre än tidigare, då bidragen tidigare beviljats för ett år i taget. Efter 2018 finns 
en osäkerhet, eftersom driftkostnaderna stiger efterhand som strålrören tas i drift. 


Verksamhetens dagliga drift har hittills i huvudsak finansierats av Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet. Lunds universitet står för 32 miljoner och Vetenskapsrådet 
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.  


Verksamhet 
 
Att notera från MAX IV-styrelsens senaste möte är de strategiska diskussionerna 
och underlagen avseende utvecklade relationer med såväl andra svenska universitet 
som med industrin. Styrelsen prioriterar arbetet med de referensgrupper och 
nätverk som finns med respektive intressenter. Ledningen för MAX IV-laboratoriet 
har i uppdrag att precisera handlingsplaner (’Road-maps’) för det fortsatta arbetet. 
Styrelsen fastställde också vid mötet den 13 maj riktlinjer för access till 
anläggningen vid investering i MAX IV-laboratoriet. 
 
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.  
 
Finansiering 
Region Skånes finansiering är beslutad men vissa bokföringstekniska problem hos 
regionen gör att bidraget ännu inte utbetalts. Driftkostnaderna för MAX IV 
kommer att bli avsevärt större än för tidigare MAX-lab. Vetenskapsrådet har 
beslutat bevilja bidrag till driftskostnaderna fram till och med 2018. Detta minskar 
finansieringsrisken avsevärt men efter 2018 kvarstår risken till en del. 
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Hyresnivå 
Den framtida hyran grundas på en kort ränta, Stibor 3 månader. Skulle räntan 
öka/minska med 1 procent ökar/minskar hyreskostnaden med cirka 14 miljoner per 
år. I nuläget kalkyleras med en fortsatt låg ränta åtminstone det närmaste året. 
Planering pågår för beredskap för en hantering om räntorna stiger framöver. 
 
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 bl a CERN och 
ESRF som har goda kunskaper om tekniken. Vissa andra leveransproblem hanteras 
också för närvarande. 
 
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 
magneterna till 3GeV-ringen har risken minskat men hålls fortfarande under 
uppsikt. 
 
Personal och bemanning 
Dimensionering av projektorganisationen, bemanning av projekten och 
upphandlingsresurserna är fortfarande de risker som bedömts som störst vad gäller 
strålrörsuppbyggnaden. 
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Stämmodirektiv inför stämma i holdingbolaget LU Innovation 
System AB 


Bakgrund 
Lunds universitets styrelse ska årligen vid sitt sammanträde i juni fastställa 
stämmodirektiv inför ordinarie bolagsstämma i LU Innovation System AB 
(”Holdingbolaget”) samt utse stämmoombud.  


Universitetsstyrelsen föreslås utse stämmoombud för den ordinarie bolagsstämman 
i Holdingbolaget och för eventuella extra bolagsstämmor under perioden fram till 
den 31 december 2014 samt besluta om ägardirektiv enligt nedan. 


Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar 


- Att till stämmoombud för ordinarie bolagsstämma 2014, samt eventuella 
extra bolagsstämmor under perioden fram till den 31 december 2014, utse 
rektor Per Eriksson; 


- Att stämmoombudet inför stämman föreslås rösta för 
- Att resultat- och balansräkning fastställs enligt förslag, se bilaga 1;  
- Att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet 


beviljas för styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet 
med rekommendation i revisionsberättelsen, se bilaga 2;  


- Att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 2 prisbasbelopp till 
styrelseordföranden och 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden samt 
1 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter vardera. Arvode utgår 
dock ej till representanter från och anställda vid Lunds universitet. 
Arvode till revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från denne. 


- Att utse följande personer till ledamöter i styrelsen: 


Carl Borrebaeck, vicerektor Lunds universitet 
Christer Fåhreus, entreprenör 
Lars Ljungälv, bankdirektör Sparbanken Öresund 
Roland Andersson, professor Lunds universitet 
Karin Salomonsson, universitetslektor Lunds universitet 
Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet 
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Damon Tojjar, student utsedd av LUS 
Jonas Gallon, VD Innovator Skåne AB 


 
- Att utse Carl Borrebaeck till ordförande i styrelsen och Lars 


Ljungälv till vice ordförande i styrelsen.  
 


- Att utse följande personer till revisorer i bolaget: 
Torbjörn Svensson, revisor 
Johan Rasmusson, revisorssuppleant 
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Univers i te tss tyre lsen   


Närvarande  
Ledamöter 
Wallström, Margot Ordförande (ej § 41) 
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare 
Eriksson, Per Rektor, professor Rektor (ej §§ 34 & 41) 
Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare 
Halth, Sofia Ordförande Allmänföreträdare  
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare (ordförande § 41) 
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare (endast § 29 a) 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Bäcklund, Ann-Katrin Docent 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 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 
Bröndum, Lise Ekonomidirektör (§ 33) 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Ganslandt, Klemens Donationschef (§ 40-41) 
Khalil, Omar Student  
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Skoug, Cecilia Student 
Strömqvist, Sven Vicerektor (§ 33) 
Styf, Oskar Ordförande LUS fr 1 juli 
Svantesson Sjöberg, Johan Doktorand (endast § 29 a) 
Wiberg, Eva Prorektor, professor (ej § 34) 


Frånvarande 
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare 


Sammanträdesdatum 
2014-06-17-18 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
28 Öppnande av sammanträdet 
 
 Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  
 
29 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av § 29 a Begäran till  
 Arbetsgivarverket. 
 
29 a Begäran till Arbetsgivarverket  
  Skrivelse till Arbetsgivarverket 
  Bilaga § 29 a 


 
Styrelsen beslutar att till Arbetsgivarverket skicka begäran om att vidmakthålla trygghetsavtalet 
för lärosätenas anställda 
 


30 Utseende av justeringsperson 
 
 Styrelsen beslutar utse Mikael Novén att tillsammans med ordföranden och rektor justera 
 dagens protokoll. 
 
31 Protokoll från föregående sammanträde 
 
 Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2014-04-28 till handlingarna. 
  
32 Information 


  
a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 32 a 
  
Per Eriksson och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor.  
 
b) Rapport från LUS 


  
 Clara Lundblad informerar om bl a följande aktuella frågor. 
 - högskolepedagogisk utbildning 
 - internationalisering, bl a mottagande av internationella studenter och lärare 
 - gemensamma kostnader 
 - remiss om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete 
 
 c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Margot Wallström informerar från revisionsutskottet om bl a 
 - informationssäkerhet – åtgärdsplan ska presenteras vid styrelsens möte i september  
 - ämneslärarutbildningen 
 - svar på internrevisionens rapport om upphandling 
 
 Föredragande: Margot Wallström 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


d) Information om kvartalsutfall per 31 mars 2013 
 
Missiv 2014-04-30 från sektionen Ekonomi 
Bilaga § 32 d 
 
Dnr V 2014/634 


 
 e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt viktigare aktuella 
          remisser 
   
  Förteckning 2014-05-23 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 32 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
Styrelsen trycker på vikten av att det uppdrag som i december gavs kring bl a jämställdhet 
redovisas för styrelsen i september.  
 
 Förteckning 2014-05-23 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 32 f 
 


33 Lägesrapport från MAX IV    
   Hemställan 2014-06-03 från Lunds universitet 


  Bilaga § 33 a 
 
  Dnr V 2014/1217 


 
Rapport från sektionen Ekonomi 2014-05-26    
Bilaga § 33 b     
   
Dnr V 2014/358 
     


34 Lägesrapport från arbetet med att rekrytera rektor   
  Föredragande: Margot Wallström  
  
 Per Eriksson och Eva Wiberg deltar inte vid denna punkt. 
   
35 Lunds universitets utveckling under 2013  
  PM 2014-06-09 från enheten Planering 
  Bilaga § 35 


  
 Dnr STYR 2014/474   


 
 Föredragande: Per Eriksson 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
36 Information inför kommande resursfördelning 


 Resursfördelning 2014-06-03 från enheten Planering  
Bilaga § 36 


 
  Dnr STYR 2014/106 
 
  Föredragande: Tim Ekberg 


 
37 Delegation om beslut om delårsrapport    


 Missiv 2014-05-12 från sektionen Ekonomi   
  Bilaga § 37     


  
  Dnr V 2014/997 


 
  Föredragande: Susanne Kristensson    


      
Styrelsen uppdrar åt styrelsens ordförande att efter samråd med rektor avge delårsrapport för 
Lunds universitet avseende perioden 1 januari 2014 – 30 juni 2014.   


 
38 Beslut om riskvärdering 
  PM 2014-05-19 från enheten Planering 


 Bilaga § 38 
 
  Dnr STYR 2014/502    


      
 Föredragande: Tim Ekberg 


   
Styrelsen beslutar att  
- fastställa riskvärdering för Lunds universitet inklusive sänkningen av riskaptiten för 
riskområde Forskningsfinansiering från hög risk till viss risk 
- prioritera följande riskområden för ytterligare åtgärder: 
o Hållbara finanser 
o Utbildningsfinansiering 
o Personal- och kompetensförsörjning 
o Arbetsmiljö 
o Forskningsfinansiering 


  
39 Fastställande av stämmodirektiv inför stämma i holdingbolaget LU Innovation System AB 
  PM 2014-05-27 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 39      
 
  Dnr STYR 2014/473    
       
  Föredragande: Cecilia Billgren    
   


Styrelsen beslutar  
- att till stämmoombud för ordinarie bolagsstämma 2014, samt eventuella 
extra bolagsstämmor under perioden fram till den 31 december 2014, utse 
rektor Per Eriksson; 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


- att stämmoombudet inför stämman föreslås rösta för 
 - att resultat- och balansräkning fastställs enligt förslag, se bilaga § 39:1; 
 - att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet 
 beviljas för styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet 
 med rekommendation i revisionsberättelsen, se bilaga § 38:2; 
 - att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 2 prisbasbelopp till 
 styrelseordföranden och 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden samt 
 1 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter vardera. Arvode utgår 
 dock ej till representanter från och anställda vid Lunds universitet. 
 Arvode till revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från denne. 
 - att utse följande personer till ledamöter i styrelsen: 
  Carl Borrebaeck, vicerektor Lunds universitet 
  Christer Fåhreus, entreprenör 
  Lars Ljungälv, bankdirektör Sparbanken Öresund 
  Roland Andersson, professor Lunds universitet 
  Karin Salomonsson, universitetslektor Lunds universitet 
  Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet 
  Damon Tojjar, student utsedd av LUS 
  Jonas Gallon, VD Innovator Skåne AB 
 
 - att utse Carl Borrebaeck till ordförande i styrelsen och Lars 
 Ljungälv till vice ordförande i styrelsen. 
 
 - att utse följande personer till revisorer i bolaget: 
 Torbjörn Svensson, revisor 
 Johan Rasmusson, revisorssuppleant 
      


40 Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets anknutna 
stiftelser för 2013 


 PM 2014-04-11 från avdelningen Stiftelseförvaltning   
Bilaga § 40 a 
 
Årsredovisning för anknutna stiftelser vid Lunds universitet samt 
revisionsmemorandum 2013 
Bilaga § 40 b 
   
Dnr V 2014/888    
    
Föredragande: Klemens Ganslandt    
     


Styrelsen diskuterar frågor om placeringsreglerna och hur dessa tar hänsyn till universitetets 
värdegrund och ambitionen att bidra till en hållbar utveckling. En genomgång kommer att göras 
och frågan tas därefter åter upp på ett kommande styrelsemöte senare i år.  
 
Styrelsen beslutar  


 - att fastställa årsredovisning för 2013 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet 
- att dela ut 60 Mkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2013 eller begärt belopp efter 
särskild prövning 
- att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbar avkastning som uppkommit under 2013 
eller begärt belopp efter särskild prövning 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 
41  Utseende av ledamöter till Donationsstyrelsen och Donationsfastighetsstyrelsen 


 PM 2014-04-23 från avdelningen Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 41 
 


  Dnr V 2014/936    
      
 Föredragande: Klemens Ganslandt    
    


 Styrelsen beslutar  
 - att utse ledamöter i Donationsstyrelsen för perioden 2014-07-01 till 2016-06-30 enligt följande 


(för befattningshavare vid Lunds universitet anges endast tjänstetitel) 
 


 förvaltningschef (ordförande) 
 rektor 
 ekonomidirektör 


bankdirektör Lars Ljungälv 
direktör Lennart Nilsson 
professor Katarina Olsson 
herr Erik Penser 
 
Närvaro- och yttranderätt för en studentrepresentant som utses av LUS. 


 
 - att utse ledamöter i Donationsfastighetsstyrelsen för perioden 2014-07-01 till 2016-06-30 


enligt följande (för befattningshavare vid Lunds universitet anges endast tjänstetitel) 
 
 universitetsstyrelsens ordförande (ordförande) 
 rektor 
 förvaltningschef 
 
 Närvaro- och yttranderätt för en studentrepresentant som utses av LUS. 
 
 
 Styrelsen utser Börje Ljunggren till ordförande vid denna punkt. 
 
 Per Eriksson och Margot Wallström deltar inte i beslutet. 
 
42 Övrigt 
 


Styrelsen trycker på vikten av att vid styrelsens möte i september redogöra för de kostnader som 
universitetet haft och förväntas få för Medicon Village. 
 
Styrelsen diskuterar upplägg av och innehåll i sina sammanträden. Sammanträden bör i högre 
grad ägnas åt strategiska diskussioner, beslut i strategiska frågor samt uppföljning av dessa 
beslut.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


Ordföranden tackar de avgående studentrepresentanterna Helena Christianson, Mikael Novén 
och Tora Törnqvist samt LUS ordförande Clara Lundblad för väl utfört arbete under sin tid i 
styrelsen och önskar dem lycka till i framtiden. 
 
Ordföranden önskar alla en riktigt skön sommar. 


 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Margot Wallström 
 
Justeras 
 
 
 
Per Eriksson   Mikael Novén 
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