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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar särskilt Annika Winsth, Jens Oddershede och Christina Abdulahad 
till styrelsen och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkten 7 Skrivelse från 
universitetskollegiet. 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Ingrid Bengtsson-Rijavec att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-06-16 till handlingarna. 
 


5 Sammanträden 2018 
 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum 2018: 
 
fredag 16 februari 
fredag 27 april 
tisdag 12 – onsdag 13 juni 
fredag 21 september 
fredag 26 oktober 
fredag 14 december 
 


6 Beslut om prorektor 
 PM från beredningsgruppen 2017-09-18 
 Bilaga § 6 a 
 
 Reservation 
 Bilaga § 6 b 
 
 Dnr STYR 2017/187 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Ordföranden redogör för beredningsgruppens arbete och processen. 
 
Styrelsen diskuterar kring processen. 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att utse Sylvia Schwaag Serger till prorektor för Lunds 
universitet under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2020, eller längst så länge Torbjörn 
von Schantz är rektor. Beslutet om uppdrag som prorektor gäller under förutsättning att 
Sylvia Schwaag Serger har en anställning tills vidare som professor vid Lunds universitet. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Tommy Andersson och Anne L’Huillier reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 6 b. 
 
Universitetsstyrelsen uppdrar åt Ekonomihögskolan att ta fram förslag till rektor att kalla 
Sylvia Schwaag Serger till anställning tills vidare som professor. 
 
Universitetsstyrelsen garanterar att, i det fall Sylvia Schwaag Serger är anställd vid Lunds 
universitet då hon lämnar uppdraget som prorektor, erhåller den fakultet vid vilken 
anställningen är placerad ekonomisk ersättning motsvarande hennes lönekostnad. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


7 Skrivelse från universitetskollegiet 
 Skrivelse från universitetskollegiet  
 Bilaga § 7 
 Dnr STYR 2017/187 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Styrelsen har tagit emot universitetskollegiets skrivelse rörande processen att utse prorektor.  
 
Styrelsen ställer sig mycket positiv till att tillsammans med universitetskollegiet diskutera 
hur vi gemensamt kan arbeta med att förbättra kommande rektors- och prorektorsprocesser.  
 
Styrelsen uppdrar åt ordförande att återkomma till styrelsen på decembersammanträdet med 
ett förslag till hur detta arbete ska gå till.  
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med förslag till hur rekryteringen av utomstående 
till ledningsuppdrag inom universitetet kan underlättas.  
 


8 Beslut med anledning av internrevisionens delårsrapport 2017 
 Delårsrapport 2017-08-30 från Internrevisionen 
 Bilaga § 8 
 Dnr STYR 2017/1138 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna. 
 


9 Remiss av promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet 
och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen 
 PM från 2017-09-11 från universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 9 
 Dnr V 2017/1287 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar avge yttrande enligt förslag med tillägg av en mening om vikten av att 
beakta påverkan på studentinflytandet vid beslut om särskilda skäl föreligger för att besluta 
om en mindre styrelse, se bilaga § 9. 
 


10 Beslut om revisorer i anknutna stiftelser vid Lunds universitet 
 PM från 2017-09-20 från sektionen Ekonomi 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Bilaga § 10 
 Dnr V 2017/1099 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att utse Grant Thornton Sweden AB som revisor för 
räkenskapsåren 2017-2020 avseende de till universitetet anknutna stiftelser vars tillgångar 
vid utgången av föregående räkenskapsår hade ett värde understigande etthundra 
prisbasbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 
 
Ingrid Bengtsson-Rijavic deltar inte i beslutet. 
 
Björn Sanders utses till justeringsperson för denna punkt. 
 


11 Beslut om ändrad organisation för stiftelse- och donationsfrågor 
 PM från 2017-08-25 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 11 
 Dnr STYR 2017/1130 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Styrelsen beslutar  
- om organisation för hanteringen av stiftelse- och donationsfrågor i enlighet med förslag, se 
bilaga § 11, med justeringen att Lunds universitets studentkårer har rätt att utse en ordinarie 
ledamot istället för att ha en representant med närvaro- och yttranderätt, 
- att i egenskap av förvaltare för anknutna stiftelser och i egenskap av styrelse för 
universitetet delegera samtliga beslutsbefogenheter gällande stiftelser och förvaltande 
donationer, förutom beslut om organisation, antagande av placeringspolicy, fastställande av 
årsredovisning samt viktigare principiella frågor till Donationsstyreslen vid Lunds 
universitet. 
 
Donationsstyrelsen har rätt att vidaredelegera de beslutsbefogenheter som rör den löpande 
förvaltningen av stiftelser och ändamålsbundna donationer inklusive befogenheter att för 
universitetet eller anknutna stiftelser mottagna nya donationer till verksamheten. 
 
Donationsstyrelsen ska återkommande, minst en gång per år, redovisa sitt arbete för 
universitetsstyrelsen. 
 
Jonas Hafström deltar inte i beslutet. 
 


12 Rapport från MAX IV 
 PM från 2017-09-06 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 12 
 Dnr V 2017/1444 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Information och diskussion. 
 


13 Information om delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017  
 Delårsrapport per 30 juni 2017 
 Bilaga § 13 a 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2017 samt prognos för 2017 
 från sektionen Ekonomi 2017-09-06 
 Bilaga § 13 b 
 
 Dnr V 2017/948 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


14 Information om kommande förslag till förändrade tidpunkter för ekonomisk 
rapportering 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Filip Bengtsson redogör för eventuellt kommande möjlighet att gå över till 
tertialrapportering. Styrelsen ställer sig positiv till detta och uppdrar åt rektor att återkomma 
med förslag till beslut i frågan i det fall möjligheten ges. 
 


15 Information om budgetpropositionen 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Tim Ekberg informerar om årets budgetproposition som kom idag. Styrelsen diskuterar kring 
utfallet för Lunds universitet. 
 


16 Information om utfall i antagningen 
 PM från 2017-08-29 från avdelning Planering 
 Bilaga § 16 
 Föredragande: Bo-Anders Jönsson 
 
Information. 
 


17 Rapport från Science Village Scandinavia 
 Föredragande: Ulrika Lindmark & Fredrik Melander 
 
Ulrika Lindmark rapporterar om aktuella frågor och Fredrik Melander om sin roll och sina 
tankar kring sitt arbete inom Science Village Scandinavia. 
 


18 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors och information 
 Bilaga § 18 a 
 
Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 
Martin Hansen informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- högskolepedagogisk meritering och e-lärande, 
- kvalitetssäkringsprojekt, 
- resurstilldelningsutredningen, 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- kommande studentbarometer, 
- revidering av studenternas rättighetslista, 
- bostadsfrågan. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- besök av riksrevisionen, 
- internrevisionens granskning av strategisk IT-styrning  
- internrevisionens granskning av rutiner avseende förhyrning och uthyrning av lokaler 
och bostäder, 
- uppdrag vid högskolan Kristianstad, 
- internrevisionens kvalitetsarbete avseende 2016, 
- extern validering av internrevisionen 2017. 
 


d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2017-08-29 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 18 e 
 


e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2017-08-29 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 18 f 
 


19 Eventuellt övrigt 
 
Ordförande erbjuder de ledamöter som så önskar att vid lämpligt tillfälle besöka MAX IV och 
ESS. 
 
 


Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Jonas Hafström    
 
 
Justeras 
 
 
 
Ingrid Bengtsson-Rijavec (ej § 10)  Björn Sanders (§ 10) 
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Från: Universitetskollegiet 


Till: Styrelsen för Lunds universitet 


Universitetskollegiet har vid sitt sammanträde 8 september 2017 enhälligt valt att framföra 
följande kritik av prorektorsprocessen, och rekommendationer för framtida val av rektor och 
prorektor, till styrelsen. Här diskuteras enbart processen och alltså ingen av de kandidater som 
deltagit. 


Universitetskollegiet påminner om att det tidigt förmedlade ett tydligt krav att ett flertal 
kandidater skulle tas fram för hörande. Kollegiet har respekt för att det är en svår uppgift som 
förelegat, men trots beredningsgruppens uttalade ambition att så skulle ske kan vi konstatera att 
kravet på flera kandidater inte tillgodosetts. Vi känner oss nödgade att i nuvarande situation 
rikta kritik mot resultatet av det arbetet och därmed också den process som har lett oss hit.  


Skrivelsen tar upp några särskilt kritiska punkter: transparens, kriterier, parallellprocesser och 
presentation. Vi avslutar med reflektioner kring kollegialitet samt rekommendationer för 
framtiden.  


Kollegiet har redan vid tidigare rekryteringar framfört behovet av att flera kandidater ställs mot 
varandra, för att säkerställa det kollegiala ledarskapet där en mångfald av människor 
tillförsäkras inflytande på processen, men också för att visa omsorg om den kandidat som 
föreslås. Om det endast finns en kandidat att välja bland ställs kollegiet i en situation där det 
måste rösta för eller emot denna enda kandidat, som då lätt ställs mot en imaginär idealkandidat, 
istället för att välja mellan två eller flera goda kandidater.  


Vid denna uppkomna situation, där endast en kandidat återstod, vill kollegiet rikta kritik mot 
att beredningsgruppen inte tydligare har redovisat de urval och prioriteringar som gjort så att 
andra kandidater än den föreslagna har fallit ifrån i prövningen.  Detta har omöjliggjort en 
närmare diskussion om beredningsprocessen i kollegiet, som därmed berövades möjligheten att 
värdera såväl kriterier som kandidater. Detta har i praktiken förvandlat hörandeförsamlingens 
arbete till en ren formalitet. I en process som denna behövs en avvägning mellan öppenhet och 
omsorg om de sökande, och vi anser att det är viktigt att den analysgrupp som föreslås nedan 
får i uppdrag att komma med förslag till hur en avvägning mellan dessa behov kan göras för att 
bättre inkludera universitetskollegiet i urvalsprocessen. 


Kollegiet skulle även vilja rikta kritik, på en mer generell nivå, mot en annan del av processen. 
Parallellt med rekryteringen av en ny prorektor har prövning skett av professorskompetensen 
för åtminstone en av kandidaterna. Detta är olyckligt eftersom en granskning under stark 
tidspress riskerar att sakna den kvalitet som ett vanligt förfarande av detta slag skulle uppvisa, 
och därmed kan förtroendet för sakkunnigprocessen försvagas. Det valda tillvägagångssättet 
kan också uppfattas som problematiskt i en tid när möjligheterna till professorsbefordran har 
minskat radikalt inom många delar av universitetet. Vi anser att den analysgrupp som föreslås 
nedan skall granska hur man skall hantera processen när externa kandidater skall anställas som 
lärare vid Lunds universitet för att göra det möjligt för dessa att verka som rektor eller prorektor. 


Kollegiet konstaterar att kommunikationen runt beredningsgruppens förslag kunnat, av 
personer som inte sitter i universitetskollegiet, uppfattas som att beslut kring utnämningen redan 
är fattade. Detta har skapat en bild av att behandlingen i kollegiet var en formalitet – eftersom 
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endast en kandidat finns. Det är viktigt att universitetsledningen har en kommunikationsstrategi 
som respekterar hörandeförsamlingen. 


Mot bakgrund av den framförda kritiken kräver kollegiet att en analysgrupp tillsätts som gör en 
djupare genomlysning av processen och analyserar om formerna för urval av kandidater som 
rektor och prorektor bör ändras. Vi anser att man i det arbetet bör göra jämförelser med hur 
andra breda universitet i Sverige genomför dessa processer. Det räcker inte med en kortare 
utvärdering utan en grupp med bred representation bör sättas samman, med uppgiften att 
analysera den aktuella processen och lägga grunden för nästa utifrån de lärdomar som 
framkommit. Dit hör hur hörandeförsamling, universitetsstyrelse och universitetsledning 
samspelat och kan samspela i framtiden, hur kollegiets inflytande genom hela processen kan 
säkras, och hur kravprofiler och ansökningsprocesser skall utformas för att värna och stärka 
Lunds universitet. Till de frågor som bör analyseras hör, vidare, huruvida processen skall vara 
densamma vid ordinarie val och fyllnadsval, hur ökad transparens kan åstadkommas, hur 
beredningsgruppens urvalskriterier kan kommuniceras till och påverkas av kollegiet, 
procedurer vid externa rekryteringar, samt om och i så fall hur andra kandidater än de som 
föreslagits av beredningsgruppen kan höras av hörandeförsamlingen. 


Avslutningsvis vill vi understryka syftet med denna kritik. Den strategiska planen betonar 
vikten av det kollegiala ledarskapet. Det finns en tanke och en princip bakom den kollegiala 
styrform som bör genomsyra ett universitet. Universitetskollegiet, som den samlade 
representationen för hela verksamheten, är ett uttryck för denna princip, nämligen att 
delaktighet skall förenas med inflytande och ansvar. När kollegiets roll marginaliseras så som 
nu skett, kan kollegiet inte uppfylla sitt tilltänkta syfte. Då undergrävs en fundamental del av 
vad Lunds universitet är. Denna kritik är framförd för att värna detta fundament, nu och i 
framtiden. 


 


 


 


 


Universitetskollegiet genom Mats Benner, ordförande 
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2017-08-29 PM Antagning HT2017 


Antagna höstterminen 2017 


När Antagning.se (högskolornas och universitetens gemensamma webbplats för anmälan till högre 


utbildning) stängde för anmälan den 18 april hade cirka 367 500 personer gjort en ansökan. Av dessa 


hade nästan 20 procent en anmälan till minst en utbildning vid LU (universitetets utbud omfattade ca 


200 program och 1 000 kurser). Jämfört med förra året är det en minskning med ca 2 procent för 


landet som helhet och ca 5 procent för LU. Minskningen beror främst på demografiska förändringar. 


Det är huvudsakligen gruppen sökande som är högst 24 år som minskar. 


LU är fortsatt det lärosäte som attraherar flest unga sökande. Diagrammet nedan visar antal 


förstahandssökande till program med tillträde på grundnivå (utbildningar som främst vänder sig till 


ungdomar som precis slutat gymnasiet). Totalt hade universitetet tagit emot ansökningar från 66 500 


personer. 


Figur 1: Förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, höstterminer


Antal förstahandssökande till utbildningsprogram på grundnivå minskar marginellt för LU, SU och 


UU, medan GU minskar med närmare 8 procent. 
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Det faktum att universitetet är särskilt populärt bland yngre sökande illustreras av nedanstående bild 


som visar hur stor andel av det totala antalet programsökande som sökt minst ett program vid LU, 


uppdelat på olika ålderskategorier (En anmälan kan innehålla upp till 20 olika utbildningar och på 


olika lärosäten). 


 


Figur 2: Andel av det totala antalet programsökande som sökt minst ett program vid LU, uppdelat på 


ålderskategorier


 


Det finns säkert flera förklaringar till varför det ser ut så här. Kanske Lunds rykte som studentstad inte 


lockar de som är lite äldre. Utbildningsutbudet kan också spela in, men verkar inte ha någon 


avgörande betydelse. Nedanstående exempel bygger på alla ansökningar till Läkarprogram, 


Civilingenjörsprogram och Sjuksköterskeprogram som samtliga uppvisar samma mönster. 


 


Figur 3: Andel av det totala antalet programsökande som sökt minst ett program vid LU, uppdelat på 


ålderskategorier och nedbrutet på olika program
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Figur 4: Antagna till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, höstterminer


 


Antalet antagna speglar inte direkt antal sökande. Alla universiteten som jämförs ovan har högt 


söktryck och fyller lätt sina utbildningsplatser. Att GU fortsätter öka antagningen beror på att de har 


utrymme i sitt utbildningsuppdrag. Som en direkt konsekvens av ovanstående sjunker söktrycket vid 


GU. (Söktrycket definieras här som kvoten mellan behöriga förstahandssökande och antal antagna i 


andra urvalet.) LU har sedan ett antal år tillbaka en så kallad överproduktion har därför minskat 


antagning till många utbildningar. 


 


Figur 5: Söktryck till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå (Kvoten Behöriga 


förstahandssökande /Antagna i andra urvalet)
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Universitetet möter överproduktionen främst genom att minska på antagningen till fristående kurser. 


Bilden nedan visar, för fullständighetens skull, samtliga antagna per år.  


 


Figur 6: Antagna till utbildningsprogram vs. fristående kurser, per år


 


 


Figur 7: Antagna till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå vs. avancerad nivå
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Fördelat per fakultet är det inom Humaniora och samhällsvetenskap där flest studenter antas till 


fristående kurser. Program med tillträde på grundnivå domineras av LTH och Samhällsvetenskapliga 


fakulteten, medan Ekonomihögskolan antar flest studenter till program med tillträde på avancerad 


nivå. 


 


Figur 8: Antagna till fristående kurser 2017, per fakultet


 


 


Figur 9: Antagna till program med tillträde på grundnivå 2017, per fakultet
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Figur 10: Antagna till program med tillträde på avancerad nivå 2017, per fakultet


 


 


De 30 utbildningsprogrammen med flest sökande HT2017 listas nedan. Sorterade efter antal 


förstahandsökande. 


 


Figur 11: De 30 mest sökta utbildningsprogrammen HT2017 
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Utbildning Sökande i tid Förstahandssökande Antagna Söktryck


Juristprogrammet 6 196 1 703 160 10,6


Kandidatprogram i International Business 3 679 1 251 69 18,1


Ekonomie kandidatprogram 4 830 1 218 320 3,8


Läkarprogrammet 5 100 1 126 140 8,0


Psykologprogrammet 3 909 895 55 16,3


Magisterprogram i International Marketing & Brand Management 1 529 886 146 6,1


Socionomprogrammet 4 567 798 190 4,2


Magisterprogram i Finans 1 359 786 120 6,6


Masterprogram i International Development and Management 1 445 710 64 11,1


Masterprogram i folkhälsovetenskap 1 620 682 90 7,6


Konstnärligt kandidatprogram i fri konst 672 672 12 56,0


Masterprogram i mänskliga rättigheter 932 621 47 13,2


Magisterprogram i redovisning och finansiering 1 169 608 132 4,6


Magisterprogram i entreprenörskap och innovation 1 288 577 80 7,2


Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 2 073 571 105 5,4


Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst 1 064 520 12 43,3


Master of Science Programme (120 credits) in Development Studies 1 228 509 63 8,1


Kandidatprogram i utvecklingsstudier 1 528 501 111 4,5


Masterprogram i Internationell strategisk ledning 1 279 489 75 6,5


Magisterprogram i Management 1 193 473 87 5,4


Masterprogram i Economics 1 043 470 117 4,0


Arkitektutbildning 1 567 454 82 5,5


Sjuksköterskeprogrammet 2 651 438 115 3,8


Fysioterapeutprogrammet 1 912 434 35 12,4


Kandidatprogram i kriminologi 2 780 426 110 3,9


Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science 757 371 56 6,6


Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 537 368 79 4,7


Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change 816 364 85 4,3


Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning 644 345 33 10,5


Masterprogram i psykologi 468 329 53 6,2
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Avslutningsvis redovisas nedan antalet registrerade avgiftsstudenter (individer per kalenderår). Siffran 


för 2017 är preliminär. Studieavgifter tillämpades första gången HT2011. 


 


Figur 12: Antal registrerade avgiftsstudenter per kalenderår 
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Bygg- och anläggningsprojektet 
Byggnadsprojekten är klara och samtliga byggnader överlämnade till MAX IV-
laboratoriet. 


Brist på stabil elleverans till acceleratorerna är ett problem för verksamheten. För 
att åtgärda detta problem upprättas en omformaranläggning som kommer bidra 
till stabilitet i elleveransen. Anläggningen som kommer att bli ett tillägg på 
hyresobjektet började byggas under sommaren 2017 och beräknas stå färdig 
sommaren 2018. 


Acceleratorsystem 
Acceleratorns fas 1 projekt är avslutat. Återstår några mindre investeringar i ett 
antal laboratorieutrymmen innan projektet helt stänger bokföringen. Projektet 
stänger utan att åberopa finansiärernas garanti om tilläggsfinansiering av 
acceleratorprojektet.   


Linacen levererar elektroner till både 3 GeV- och 1,5 GeV-ringen från den termiska 
kanonen och till kortpulsfaciliteten från fotokatodkanonen. Arbetet med att 
optimera leverans från de olika elektronkanonerna och för att öka elektronstrålens 
kvalitet fortskrider.  
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Den stora 3 GeV-ringen har under våren regelbundet levererat ljus till strålrören 
BioMAX och NanoMAX och deras användare, samtidigt som fortsatt driftsättning 
och optimering har fortgått. Den lagrade elektronstrålen i 3 GeV-ringen har uppnått 
200 mA.  


Driftsättningen av 1,5 GeV-ringen fortgår planenligt. Den lagrade elektronstrålen i 
lilla ringen har uppnått 198 mA (april 2017).  


Sedan juli 2017 ligger samtliga acceleratorer nere för underhålls- och 
uppgraderingsarbete. Acceleratorerna förväntas vara i drift igen i november 2017. 
Denna typ av stängning, så kallad ”shutdown”, är årligt förekommande, dock är 
årets shutdown är längre än vad som planeras för framtiden eftersom bland annat 
insättningselement för nya strålrör installeras och det finns en osäkerhet kring hur 
lång tid acceleratorer och strålrör behöver för att återta normal drift.  


 


Strålrörsuppbyggnaden 
De sju första strålrören vid MAX IV finansieras av Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse (KAW) med 400 mnkr och av tolv svenska universitet med 162 mnkr. I juli 
2017 var 451 mnkr upparbetade. Prognosen för upparbetningen vid utgången av 
2017 är 515 mnkr. 


Ett åttonde strålrör (FinEstBeaMS) har tillkommit genom finansiering från Estland 
och Finland med respektive 3 miljoner euro. Finansieringen sker direkt av Estland 
och Finland och återfinns ej LU:s redovisning. Strålröret FinEstBeaMS är nära klart. 
Ovan åtta strålrörsprojekt ingår i fas 1.   


Fas 2a i strålrörsutbyggnaden utgörs av tre projekt med strålrören CoSAXS och 
SoftiMAX, samt ”Transfer Package” vilken inkluderar flytten av utrustning för tre 
strålrör; MAXPEEM, FlexPES och SPECIES från MAX-lab till MAX IV. Finansiering har 
säkrats genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, med 15 mnkr, och 
från Vetenskapsrådet med, 250 mnkr, sammanlagt 265 mnkr. I juli 2017 var 105 
mnkr upparbetade. Prognosen för upparbetningen vid utgången av 2019 är 265 
mnkr.   


Det fjortonde strålröret DanMAX har möjliggjorts genom ett avtal mellan MAX 
IV/Lunds universitet och de danska universiteten Aarhus universitet, Danmarks 
tekniska universitet och Köpenhamns universitet. MAX IV medfinansierar strålröret 
med 25 mnkr. De danska partnerna finansierar redan nu personal vid strålröret 
vilket kommer fortsätta. I juli 2017 var 0,8 mnkr upparbetade av LU:s 25 mnkr. De 
danska universiteten hanterar sina utgifter (totalt 80 mnkr) i sin redovisning.   


Fem designprojekt för nya strålrör har startats. De olika projekten drivs efter 
användarbehov och stöds av MAX IV Scientific Advisory Committee (SAC). Målet 
med projekten är att öka möjligheterna för finansiering av strålrören genom att 
identifiera och utforma tekniska möjligheter samt möta användarnas behov och 
identifiera nya användare. De fem strålrörsprojekten är: ForMAX, MedMAX, 
MicroMAX, DiffMAX och iMAX. Av dem har ForMAX fått startanslag från 
Näringslivsdepartementet och Vinnova. MedMAX, som är ett planerat strålrör 
särskilt designat för medicinsk forskning, har fått ett startanslag på sammanlagt 4 
mnkr från LU, Region Skåne och Mats Paulssons stiftelse.  


En ansökan för finansiering av uppbyggnad samt drift av MicroMAX lämnades in till 
Novo Nordisk Foundation i maj 2017 och beslut väntas tidig höst 2017. MicroMAX 
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projektet är ett nära samarbete mellan MAX IV/Lunds universitet, Göteborgs 
universitet och de danska universiteten Köpenhamns universitet, DTU och Aarhus 
universitet. 


 


Användare 
Vid strålrören BioMAX och NanoMAX har de första externa användarna utfört 
experiment. Strålrören Balder, HIPPIE och FemtoMAX har tagit emot 
expertanvändare. Fram till sommaren 2017 hade totalt 21 forskargrupper utfört 
drygt 50 olika projekt sedan faciliteten invigdes. 


Stråltid från december 2017 på strålrören BioMAX, HIPPIE och NanoMAX på 3 GeV-
ringen har utlysts under sommaren. Under hösten kommer även utlysning för 
expertanvändare vid strålröret Veritas på 3 GeV-ringen, BLOCH, FinEstBeaMS och 
SPECIES på 1,5 GeV-ringen och FemtoMAX på linacen att kungöras. 


 


Driftsekonomi  
Laberattoriets drift är finansierad till och med 2018 års utgång. För 2019 och 
framåt är finansieringen inte klar än.  
 
Den 30 september 2016 överlämnades ett budgetförslag till Vetenskapsrådet som 
avsåg laboratoriets drift för åren 2019-2023. Ansökan omfattade 2 395 mnkr. 
Förslaget utvärderades därefter av en av VR utsedd granskningskommitté som 
drog slutsatsen att förslaget var mycket väl underbyggt. Diskussioner har därefter 
förts mellan finansiärer och formella beslut väntas senare i höst. 
 
Budgeten för innevarande år ligger på ca 350 mnkr, där personal- och 
hyreskostnader är de enskilt största budgetposterna (157 mnkr resp 74 mnkr). 
Årets driftsekonomi går mot ett större överskott än det planerade överskottet på 
15 mnkr. År 2016 påbörjade MAX IV en uppbyggnad av myndighetskapital för att 
kunna stå stabilt vid större och/eller oväntade räntefluktuationer i framtiden då 
hyresavtalet är knutet till STIBOR 3M (-0,415% 2017-09-06). Ingående balans på 
myndighetskapital 2017 var 11 mnkr. Då STIBOR under andra halvåret i år 
understiger den planerade nivån lägger vi till det utrymmet till räntereserven som 
kommer uppgå till 28 mnkr efter 2017. Ytterligare myndighetskapital kommer 
skapas i år, i nuläget bedömt till 13 mnkr, huvudsakligen på grund av att planerade 
rekryteringar skjutits fram som en följd av den längre shutdown-period vi är inne i 
samt att strålrörsprojekten fortfarande främst disponerar projektmedel.  


MAX IV kommer avsluta 2017 med oförbrukade bidrag i driften som uppgår till 74 
mnkr, varav 13 mnkr är öronmärkta medel för s.k. beamline upgrades, ett koncept 
som introducerades i förra driftsansökan och som syftar till att det finns medel 
tillgängliga för större strålrörsuppgraderingar framöver. Då kostnaderna kommer 
öka under 2018 medan VRs driftsbidrag går ner något kommer de oförbrukade 
bidragen minska nästa år. En övergripande bedömning för 2018 är att de kommer 
uppgå till 50 MSEK, varav 28 MSEK är öronmärkta för beamline upgrades.  


Budgetprocessen för 2018 är initierad internt inom MAX IV och ett budgetförslag 
kommer läggas fram för godkännande på MAX IV:s styrelsemöte den 29 november.  
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Ekonomiska risker 
Finansiering efter 2018 


Vetenskapsrådet och Lunds universitet har beslutat bevilja bidrag till 
driftskostnaderna fram till och med 2018. Finansieringsrisken fram till och med 
2018 kan därmed klassas som låg. Efter 2018 är finansieringsrisken högre då beslut 
om VR:s bidrag saknas.  


 


Hyresnivå 


Det finns en risk att hyreskostnaden blir stor då den grundas på STIBOR 3M.  
Ränterisken måste hanteras inom LU och i samverkan med VR, då det inte finns 
möjligheter för LU att teckna eventuell SWAP på öppna marknaden. För tillfället är 
ränterisken liten eftersom STIBOR 3M (-0,415% 2017-09-06) är långt under 
kalkylerad nivå. MAX IV arbetar aktivt för öka sitt myndighetskapital för att minska 
risken även på längre sikt.   
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 Beredningsgruppen 


Utseende av rektors ställföreträdare, prorektor, vid Lunds 
universitet 


Enligt HF 2 kap 10 § ska rektor ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe 
när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den 
utsträckning som rektor bestämmer. Enligt universitetets arbetsordning benämns 
ställföreträdaren prorektor. 


I januari 2017 beslutade styrelsen för Göteborgs universitet att föreslå dåvarande 
prorektor vid Lunds universitet Eva Wiberg till rektor för Göteborgs universitet 
fr o m 1 juli 2017. För att snabbt komma igång med arbetet att utse ny prorektor för 
Lunds universitet beslutade universitetsstyrelsen vid sammanträde den 15 februari 
2017 beslut om övergripande process samt utsåg en beredningsgrupp bestående av: 


- styrelsens ordförande Jonas Hafström
- Anna Stellinger (extern ledamot)
- Oskar Styf (student)
- Sven Lidin (lärare)


En representant för Lunds universitets studentkårer samt en representant för 
respektive personalorganisation gavs närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
beredningsgruppens möten. 


Beredningsgruppen beslutade vid sitt första möte att erbjuda universitetkollegiet 
(UK) att utse en lärare att delta vid beredningsgruppens möten. Detta med 
anledning av att det vid den senaste rektorsprocessen framfördes kritik mot den 
bristfälliga kommunikationen mellan beredningsgruppen och UK. Kollegiet utsåg 
ordförande för UK Mats Benner till uppdraget. Mats Benner har deltagit i gruppens 
möten som talesperson för UK men har också i egenskap av lärare vid Lunds 
universitet bidragit till diskussionerna på ett mycket positivt sätt. Han har inte varit 
delaktig i de beslut som fattats. 


Beredningsgruppen har sammanträtt 14 gånger, inklusive 1 möte med UK:s 
arbetsutskott. Vid 4 tillfällen har rektor deltagit i en del av beredningsgruppens 
möte.  


Samtliga beslut i beredningsgruppen har varit enhälliga. 


2017-09-18 


Universitetsstyrelsen 


1 PM med förslag till beslut 
Bilaga 6 a
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I processen att utse prorektor ingår att, efter hörande av UK, fastställa kravprofil, 
informera om uppdraget som prorektor, genomföra urvalsarbete inför hörande 
genom universitetskollegiet och slutligen att beslut fattas av universitetsstyrelsen. 
 
I mars 2017 fastställde styrelsen en kravprofil efter hörande av UK. Information 
om uppdraget som prorektor och om möjlighet att anmäla intresse samt nominera 
kandidater skickades ut och publicerades på hemsidan den 22 mars.  
 
Då tiden för intresseanmälan och nominering gick ut den 17 april hade 1 person 
anmält intresse och 20 personer hade nominerats. Av de totalt 21 kandidaterna var 
6 män och 15 kvinnor.  
 
Styrelsen framförde redan tidigt i processen vikten av att såväl interna som externa 
kandidater skulle kunna anmäla intresse för uppdraget. Detta för att få ett så brett 
sökfält som möjligt och öka möjligheterna att hitta en prorektor som på bästa sätt 
kompletterar rektor. Då prorektor är ett uppdrag och inte en anställning stod det 
dock klart att en eventuell externt rekryterad prorektor också skulle behöva 
anställas. 
 
Från UK:s sida har det redan från början uttryckts en tydlig önskan om att 
beredningsgruppen ska presentera fler än en kandidat för kollegiet att ta ställning 
till. Beredningsgruppen har haft stor respekt för denna önskan.  
 
Processen löpte under våren på planenligt och beredningsgruppen intervjuade fem 
av kandidaterna. Vid möte den 19 maj konstaterade beredningsgruppen att 
processen behövde förlängas: dels eftersom detta var första gången externa 
kandidater var aktuella i en prorektorsprocess, och dels eftersom man i det längsta 
ville tillgodose önskemålet om flera kandidater. Utifrån detta beslutade styrelsen 
vid möte den 16 juni om en reviderad tidplan samt utsåg vicerektor Stacey 
Ristinmaa Sörensen till prorektor för en begränsad tid. Den ändrade tidplanen 
innebar att processen fortsatte efter sommaren och att beslut om prorektor sköts till 
styrelsemötet den 20 september. 
 
Av de fem kandidater som intervjuats fann beredningsgruppen att det var tre som i 
högre grad än övriga uppfyllde kravprofilen. Av dessa meddelade en att den inte 
längre stod till förfogande för uppdraget. Den andra kandidaten valde berednings-
gruppen att inte gå vidare med efter samråd med rektor. Den kandidat som därmed 
återstod var Sylvia Schwaag Serger, för närvarande ansvarig för internationell 
strategi på Vinnova samt adjungerad professor vid Ekonomihögskolan. Med 
utgångspunkt i den av styrelsen fastställda kravprofilen bedömde berednings-
gruppen att Schwaag Serger är en mycket kompetent kandidat för uppdraget som 
prorektor och en kandidat som på bästa möjliga sätt skulle komplettera rektor. 
 
Beredningsgruppen beslutade den 15 augusti enhälligt att Sylvia Schwaag Serger 
var den kandidat som UK skulle ges möjlighet att yttra sig över. Beslutet fattades 
efter noga övervägande och beredningsgruppen valde, trots ambitionen att 
presentera flera kandidater för UK, att presentera en. 
 
Beredningsgruppen meddelade UK om sitt beslut vid ett möte den 1 september. 
UK intervjuade Sylvia Schwaag Serger den 4 september och genomförde den 
8 september en omröstning som utföll med 19 röster för Sylvia Schwaag Serger 
som prorektor och 14 röster emot. 43 av de totalt 48 röstberättigade ledamöterna i 
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universitetskollegiet röstade. 2 av rösterna förklarades ogiltiga och 8 var 
blankröster. 
 
Mot bakgrund av den egna beredningen samt utfallet av omröstningen i UK beslöt 
beredningsgruppen enhälligt vid sammanträde den 13 september att föreslå 
universitetsstyrelsen att Sylvia Schwaag Serger utses till prorektor för Lunds 
universitet. 
 
Beredningsgruppen föreslår även universitetsstyrelsen att uppdra åt 
Ekonomihögskolan att ta fram förslag till rektor att kalla Sylvia Schwaag Serger 
till anställning tills vidare som professor. 
 
Representanten från Lunds universitets studentkårer samt representanterna för 
respektive personalorganisation har deltagit i hela processen och står helt bakom 
beredningsgruppens beslut. 
 
Under processen har beredningsgruppen i varje steg diskuterat hur man på bästa 
sätt beaktar jämställdhetsaspekten. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att utse Sylvia Schwaag Serger till prorektor för 
Lunds universitet under perioden 1 januari 2018  – 31 december 2020, eller längst 
så länge Torbjörn von Schantz är rektor. Beslutet om uppdrag som prorektor gäller 
under förutsättning att Sylvia Schwaag Serger har en anställning tills vidare som 
professor vid Lunds universitet. 
 
Universitetsstyrelsen att uppdrar åt Ekonomihögskolan att ta fram förslag till rektor 
att kalla Sylvia Schwaag Serger till anställning tills vidare som professor. 
 
 
 
 
Bilagor 
CV för Sylvia Schwaag Serger 
Protokoll från UK:s möte den 8 september 
 
 
 
 







Sylvia Schwaag Serger 
Östanväg 97B, 211617 Limhamn, Sweden 


Tel: +46 40-268262 (h), +46 705-858385 (m) 
Email: sylvia.schwaagserger@gmail.com  


Work experience 
Since Jan 2008 Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA), Stockholm, Sweden 


Executive Director International Strategy and Networks 
· responsible for VINNOVA’s international strategy
· responsible for international division (till 2010), (budget of ca. 10 mio € and 22 people)


Since March 2013 School of Economics, University of Lund, Lund, Sweden 
Adjunct Professor Research Policy 


Dec 2012- Institute for Policy and Management, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China 
Mar 2016 Guest Professor 


Feb 2007- Swedish Institute for Growth Policy Studies (ITPS), Stockholm, Sweden 
Dec 2007 Senior Advisor Asia 


Feb 2005- Embassy of Sweden Science Office (ITPS), Beijing, China 
Jan 2007  Counsellor Science and Technology 


· analyzed China’s innovation system and science and technology (S&T) capabilities
· gave presentations to academia, government and corporate decisionmakers


Feb 2005- Research Policy Institute, University of Lund, Lund, Sweden 
March 2012 Senior Research Fellow 


· conducted research on China
· supervised Masters and PhD students
· taught Masters Course on Chinese Economy


Oct 2002- International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development 
Nov 2004 (IKED), Malmö, Sweden 
Jul-Nov ‘04 Acting Director 


· responsible for personnel, budget, and strategic development
· led Baltic Programme (innovation and SME policies in the Baltic Sea Region)
· led project on designing innovation policies for Turkey
· tendered successfully for projects at national and EU level


Oct 1999- Swedish Institute for Food and Agricultural Economics (SLI), Lund, Sweden 
Sep 2002 Senior researcher 


· conducted research on decision-making on agricultural policy in the European Union
· led a project on the dairy sector in the EU accession countries


Sep 1997- Ministry of Industry and Trade, Stockholm, Sweden 
Sep 1999 Senior administrative officer 
Aug ’98-Oct ‘99 Structural analysis unit 


· performed analyses of and gave presentations on the Swedish economy
· represented the Swedish government on the OECD Industrial Committee


Sep ‘97-July ‘98 Division for research and development
· analyzed and devised strategies for improving technology policy
· led a group in a project drafting a new national strategy for Swedish industrial policy
· represented the Swedish government on the Committee for Scientific and Technical Research


(CREST), which advises the EU Commission and the Council of Ministers 
· acted as expert on a governmental committee on Swedish policy on EMU 
· stationed in Brussels for four weeks in preparation of Sweden’s EU presidency.


May 1996- Economist Intelligence Unit (EIU), London, UK 
June 1997 Freelance writer 


Bilaga 1







· wrote quarterly and annual economic/political reports on Denmark and Sweden


Oct 1992- London School of Economics and Political Science (LSE), London, UK 
May 1995 Part-time teacher, "Britain, America and the international economy since 1870" 


· taught classes of 15 undergraduates and graded essays
Research assistant for Prof. Paul Johnson and Dr. Patrick O'Brien
· collected data and performed statistical analysis
Teaching assistant, "Interpretation and analysis" (econometrics for historians)


Aug 1990- Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins 
June 1992 University (SAIS), Washington, D.C., USA 


Teaching assistant, "International trade" 
· taught tutorials to 50 graduate students


Aug 1989- NCR Germany, Augsburg, Germany 
Dec 1989 Assistant to the product marketing director for personal computers 


· conducted analyses of the personal computer market


Education 
1992-1997 London School of Economics and Political Science (LSE), London, UK 


Doctor of Philosophy (Ph.D.): Monetary cooperation and exchange rate management in Europe 
in the 1950s: the return to currency convertibility. Supervisor: Prof. Alan Milward 


1990-1992 Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University (SAIS), 
Bologna, Italy and Washington, D.C., USA 
Master of Arts (M.A.) in International Economics and International Relations;  
Cumulative final exams with distinction 


1987-1990 Kalamazoo College, Kalamazoo, Michigan, USA 
Bachelor of Arts (B.A.), Magna Cum Laude, in Economics and French 
Overall GPA: 3.87/4.0; Major GPA: Economics: 4.0/4.0, French: 4.0/4.0 


1978-1987 Justus-von-Liebig-Gymnasium, Neusäß, Germany 
Abitur in English, French, Mathematics and Geography; Student President 
GPA: 1.4/6.0 (1 is best grade) 


Awards and distinctions 
LSE ESRC Fees Only Award, 1993-6, Eileen Power / Michael Postan Award, 1994/5; Isobel Thornley 


Fellowship, Institute of Historical Research, Oct. 1995–March 1996. 


SAIS Bologna Center Fellowship 1990/1, SAIS Fellowship 1991/2. 


Kalamazoo William Howard Prize for best graduating economics student; Alliance Française Prize for 
College best graduating French student; Phi Beta Kappa (Academic Honors Society).  


Selected publications
2016 China’s innovation system: 10 years on, with S. Gu and B.-Å. Lundvall, Innovation: 


Management, Policy & Practice, November. 


Evaluating the role of HEIs’ interaction with surrounding society, with E. Wise, M. Berg, M. 
Landgren, M. Benner and E. Perez Vico, Vinnova Report 2016:09. 


Fundamental Debates and Policy Choices for Supporting Innovation in Africa, with S. 
Grobbelaar, Development, January. 


Realizing innovation opportunities in Sub-Saharan Africa, Background report for STIAS-
Wallenberg Roundtable on innovation, with S. Grobbelaar. 


2015 National research and innovation councils as an instrument of innovation governance. 
Characteristics and challenges, with E. Wise and E. Arnold, VINNOVA Analys 2015:07. 







Chinese university governance – Tensions and reforms, with M. Benner and L. Liu, Science 
and Public Policy. 


2014 Sino-Swedish Eco Innovation Collaboration - Towards a new pathway for shared green 
growth opportunity, w. N. Lundin, VINNOVA, Stockholm. 


Combining excellence in education, research and impact – inspiration from Stanford and 
Berkeley and implications for Swedish universities, w. A. Bienenstock, M. Benner and A. 
Lidgard, SNS, Stockholm. 


Jakten på det nya kapitalet – Sverige i den globala konkurrensen om kompetens, w. T. 
Lifvendahl and K. Lindahl v Sydow, Fores, Stockholm. 


2012 International Cooperation in Science, Technology and Innovation: Strategies for a Changing 
World, report EU Expert Group to DG Research, Brussels. 


Research priority-setting in China, w. M. Benner and L. Liu, Science and Public Policy, Vol.39, 
Nr.2. 


2010 Internationalization of research and innovation – new policy developments, w. E. Wise, 
Working Paper, 2nd Conference on Corporate R&D (CONCORD), IPTS, Seville. 


Global Pressure – Nordic Solutions, Nordic Globalization Barometer 2010, w. C. Ketels and N. 
Lundin, Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 


Women in Science and Technology in China, w. Y. Zhou, W. Chen, G. Zhao and H. Wang, 
Gender-Specific Research and Development, Research Policy Institute, Lund. 


2009 China's System and Vision of Innovation: An Analysis in relation to the strategic adjustment 
and the Medium- to Long-Term S&T Development Plan (2006-2020), w. S. Gu, B.-Å. Lundvall, 
L. Ju, and F. Malerba, Industry and Innovation, August 2009.


Evaluation of China’s participation in the EU Framework Programme, w. E. Arnold, S. Busillet 
and N. Brown, Evaluation carried out for the European Commission, DG Research. 


Foreign corporate R&D in China: trends and policy issues, New Asian Dynamics in Science, 
Technology and Innovation. China and India in Perspective, ed. by A. D’Costa and G. Parayil, 
Palgrave Macmillan. 


2008 Framework Conditions for Innovation, chapter 9 in OECD Reviews of Innovation Policy: China, 
w. R. Frietsch, J. Wang, J. Edler, S. Corver and X. Liu, OECD, Paris.


Institutional analysis of legal change: the case of corporate governance in China, w. S. 
Opper, Journal of Law and Policy, Washington University. 


2007 Globalisation of R&D and China. Empirical observations and policy implications. w. N. 
Lundin. Working Paper Nr. 710, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm. 


China’s 15-year plan for scientific and technological development – a critical assessment, w. 
M. Breidne, research note, Asia Policy, Nr.4, July 2007.


2006 Mapping of Research Financing Organizations in the US, China and Japan, w. B. Falkenhall, B. 
Hausman and A. Nilsson, ITPS, Östersund. 
Stark tro på tillväxt genom teknisk förnyelse i Kinas nya långtidsplan, w. M. Breidne, ITPS, 
Östersund. 


Foreign R&D in China: From shop floor to knowledge factory? Internationalization of 
Corporate R&D – Leveraging the Changing Geography of Innovation, ed. by M. Karlsson, ITPS, 
Östersund. 


Commercialization of Life Sciences in the USA, Japan and China, w. A. Nilsson and H. Fridén, 
ITPS (Institute for Growth Policy Studies), Östersund. 


2005 Competition from China – Challenges and Opportunities for Sweden, w. E. Widman, ITPS 







 


2004 Strengthening Innovation Policies in Turkey, w. E. Hansson and G. Napier, IKED, Malmö. 


 Innovation in the Baltic Sea Region – a Case for Cooperation? w. E. Hansson, IKED. 


 The Cluster Policies Whitebook, w. T. Andersson, E. Hansson and J. Sörvik, IKED. 


2003 Competing in the Single Market. Towards Effective Policies for Innovation and Enterprise 
Development in the Baltic Sea Countries, w. E. Hansson, IKED. 


2002 EU Milk Policy after Enlargement – Competitiveness and Politics in Four Candidate 
Countries, w. E. Kaspersson and E. Rabinowicz, SLI, Lund. 


2001 Negotiating CAP reform in the European Union: Agenda 2000, SLI (Swedish Institute for 
Agricultural Economics), Lund. 


1999 Currency convertibility and European integration, in A. Deighton and A. Milward (eds.), 
Acceleration, deepening, and enlarging: the European Economic Community, 1957-1963, 
Nomos Verlag, Baden Baden. 


1998 Book review Die Bundesbank im westeuropäischen Wiederaufbau, by Monica Dickhaus, Journal 
of European Integration History, Volume 4, Nr.1 


1997 Wiederherstellung der Währungskonvertierbarkeit 1958 als Beginn einer neuen 
wirtschaftspolitischen Zielrichtung in Westeuropa, in Zeitgeschichte, 3/4 1997. 


 Monetary co-operation and exchange rate stability in Western Europe: France, Britain and 
Germany in the return to currency convertibility in 1958, Ph.D. Thesis, London School of 
Economics and Political Science (LSE), London. 


Selected lectures and presentations 
1997 “Exchange rate stability and monetary cooperation in Europe: the return to currency 


convertibility in 1958”, European University Institute (EUI), Florence 


2001 “Reforming the Common Agricultural Policy (CAP)”, Swedish Agricultural University, Ultuna 


2005 “Clusters and cluster policies – ways for promoting innovation?” Tsinghua University, Beijing 


2006 “Foreign corporate R&D in China”, State University of New York, New York. 


 “Foreign R&D in China”, OECD Business Industry Advisory Council, Paris. 


2007 “Foreign Corporate R&D and China”, Atlas of Ideas Conference, DEMOS, London 


 “Globalization of R&D and China”, OECD Conference, Beijing. 


2008 “From world’s factory to world’s brain? Innovation in China”, Annual Conference, The 
European Association of Innovation Agencies (TAFTIE), Dublin 


 “New Innovation Geography – policy implications for a small open economy”, Science and 
Innovation Week, Mexico City and New York Academy of Sciences (NYAS), Mexico City 


2009 “Building an innovation country”, China Executive Leadership Academy Pudong, Shanghai. 


2010 “New poles of attraction in science and innovation – the example of China”, AAAS Annual 
Meeting, San Diego 


 “A united ERA in a Global World?”, European Research Area Board Conference, Seville. 


 “Science, technology and innovation in China”, Handelsbanken, Stockholm.  


2011 ”Den nya världsordningen – Kinas framfart“, Sveriges Radio, Stockholm. 


 “China: From Copycat to Innovation?” BOFIT Seminar, Bank of Finland, Helsinki. 


 “Sommarpratare”, Swedish Radio. 


 “China’s innovation system”, Pujiang Innovation Forum, Shanghai. 







2012 “International dimension of the European Research Area (ERA)”, ERA conference, Brussels. 


2015 “Research and teaching in a mutually beneficial interplay”, Swedish Higher Education 
Authority (UKÄ) Annual Conference, Stockholm.  


Appointments 
Chairperson, Swedish Foundation for Higher Education and Research (STINT) (since 2016) 
Member, Austrian Council for Science and Technological Development (since 2015) 
Member, Swedish Expert Commission for Research (‘Forskningsberedning’) (2015-2016) 
Board Member, Innovation Skåne AB (since 2015) 
Expert, Swedish Government Commission on Entrepreneurship (2014-2016) 
Member, European Expert Group Evaluation of European Innovation Partnerships, European Commission (2013) 
Chair, European Expert Group Internationalization of research and innovation, European Commission (2012) 
Member of the Board, Expert Group for Public Economics (ESO) (under the Ministry of Finance) (since 2010) 
Member of Expert Advisory Group, China-Norwegian research program, Research Council of Norway (since 2010) 
Member of the Board, Center for Southeast Asian Studies, University of Lund (2008-2011) 
Member National Program Committee for R&D Statistics, Swedish Statistical Bureau (SCB) (2005-2007) 
Member National Incubator Program Committee, (VINNOVA) (2003-2004) 
National Expert in OECD Review of China’s Innovation System (2005-2007) 
China expert to Expert Group on Internationalization of R&D Policies, DG Research, European Commission (2007) 


Additional information 
Languages German Mother Tongue French Fluent 


English Mother Tongue Swedish Fluent 
Italian Good knowledge Chinese Intermediate knowledge  


Interests Family and friends, history, bridge, literature, food, art, languages, travel 


Personal details born February 11, 1968 in Münster, Germany; married, two children (17 and 15 years). 


Citizenship German / American / Swedish 







Protokoll från möte med universitetskollegiet fredag 8 september 2017 


1. Öppnande av sammanträde


Mötet öppnas.


2. Fastställande av närvaro


Närvaro fastställs genom upprop.


Bilaga: Närvarolista


3. Utseende av protokollsjusterare


Kollegiet utser Jack Senften och Fredrik Tersmeden till justeringspersoner vid
dagens möte.


4. Fastställande av dagordning


Kollegiet beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 7.


5. Inför omröstning


Kollegiet beslutar att sent inkommen poströst är ogiltig.


Kollegiet är enigt om att det som ska redovisas i dagens protokoll är  utfallet
av omröstningen utan kommentarer.


Utifrån kollegiets syn på transparens tycker man att röstsiffrorna bör
publiceras när information om utfallet av omröstningen läggs på hemsidan.


6. Omröstning


Kollegiet röstar med slutna sedlar. Röster avgivna av närvarande ledamöter
samt poströster räknas samman. 1 röst är ogiltig pga att den är sent inkommen
och 1 pga att den inte uppfyller formaliakraven.


Totalt har 41 giltiga röster avgivits. Av dessa är 6 poströster och 35 röster
avgivna av närvarande ledamöter. Utfallet av omröstningen är följande:


2017-09-08 
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19 röster Ja, jag stödjer beredningsgruppens förslag att utse Sylvia 
 Schwaag Serger till prorektor 
 
14 röster Nej, jag stödjer inte beredningsgruppens förslag att utse 
 Sylvia Schwaag Serger till prorektor 
 
8 blankröster Jag väljer att inte ta ställning i frågan 


 
 Kollegiet uppdrar åt ordförande att meddela Sylvia Schwaag Serger samt 


beredningsgruppens ordförande om resultatet av omröstningen. När detta är 
gjort meddelas kollegiet via mail att resultatet är offentligt.  


 
 Kollegiet har inte kunnat överväga frågan om jämställdhet då det endast 


funnits en kandidat. 
 


 Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
 Bilaga: Lista över röstande 
 
7. Skrivelse till universitetsstyrelsen 
 
 Kollegiet diskuterar förslaget till skrivelse till universitetsstyrelsen och 
 uppdrar åt ordförande att färdigställa densamma och skicka till styrelsen. 
 
8. Nästa möte 
 
 Kollegiet beslutar uppdra åt AU att bjuda in ordförande för 
 universitetsstyrelsen till ett möte med kollegiet. 
 
9. Övriga frågor 


 
Inga övriga frågor. 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Mats Benner 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jack Senften    Fredrik Tersmeden 
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Ekonomi  
St i f te lseförva l tn ing 


Ändrad organisation för stiftelse- och donationsfrågor 
Detta dokument syftar till att organisatoriskt tydliggöra hantering av och ansvar för 
stiftelse- och donationsfrågor inom universitetet för beslut av universitetsstyrelsen. 
Dokumentet är likalydande med det som presenterades för universitetsstyrelsen våren 
2015 (dnr STYR 2015/598), förutom ändringen under punkten 2.1 – donationsstyrelsens 
bemanning och nedanstående bakgrundsteckning.  


Bakgrund 
I juni 2015 fattade universitetsstyrelsen senast beslut om organisation för verksamheten 
och därmed sammanhängande delegation till donationsstyrelsen. Universitetsstyrelsen 
föreslås nu fatta beslut om ändrad bemanning av organisationen och om fortsatt 
delegation till donationsstyrelsen, i enlighet med denna PM. Universitetsstyrelsens 
ordförande föreslås nu ersätta rektor som ledamot i donationsstyrelsen. Bakgrunden till 
föreslagen förändring är den önskvärda närmare koppling mellan universitetsstyrelse 
och donationsstyrelse som därmed uppnås.  


Donationer som ska förvaltas över tid har sedan år 2000 hanterats i ett sammanhang 
genom en avdelning inom ekonomisektionen – dagens avdelningen Stiftelseförvaltning. 


Dessa donationer kan indelas i två huvudkategorier: 
a) ändamålsbundna donationer (ofta kallade LU-fonder) och
b) anknutna stiftelser.


Dessa kategorier lyder under olika regelverk beroende på att de förra är myndighetens 
egendom, medan de senare utgör självständiga juridiska personer. För stiftelser med 
anknuten förvaltning till en myndighet utgör myndighetens högsta beslutande organ 
förvaltare (motsvarar det som kallas styrelse i stiftelser med egen förvaltning). När 
universitetsstyrelsen behandlar dessa stiftelsefrågor gör man således detta som 
beslutande organ i varje enskild anknuten stiftelse och inte som myndighet. 


Donationer till myndigheten, s.k. ändamålsbundna donationer som förvaltas i annat än 
stiftelseform har hittills, och bör fortsatt, organisatoriskt hanterats på samma sätt som 
stiftelserna.  


Universitetsstyrelsen 


Förslag 


2017-08-25 STYR 2017/1130 


Bilaga 11







 
 


 
 
 


 
1 Organisation 
Organisationen ser enkelt och schematiskt ut som följer. 
 


Universitetsstyrelse 
 
 


Donationsstyrelse 
 


 
Stiftelseförvaltning  


 
1.1 Universitetsstyrelsen 
Enligt stiftelselagen ligger beslutsbefogenheterna och därmed ansvaret för anknutna 
stiftelser på förvaltarens högsta beslutande organ, vilket även företräder stiftelserna och 
tecknar deras firmor. Vid universitet är detta organ enligt lagkommentarerna styrelsen. 
Även donationer som inte förvaltas i stiftelseform, s.k. ändamålsbundna donationer, i 
detta sammanhang definerat som bidrag vilka inte ska förbrukas inom två år efter 
mottagandet, liksom mottagande av nya sådana donationer och stiftelser, hanteras 
organisatoriskt i enlighet med modellen beskriven i denna PM. Regler för mottagande 
av s.k. bidragsavtal direkt till verksamheten regleras i Föreskrifter om fördelning av 
beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (Dnr STYR 
2016/1277).  
 
1.2. Donationsstyrelsen 
Donationsstyrelsen ska, under universitetsstyrelsen, ha det övergripande ansvaret för 
hanteringen av stiftelse- och donationsärenden och ska tillförsäkras kompetens som gör 
att verksamhetens mål uppfylls. Förvaltningschefen ska vara ordförande för 
donationsstyrelsen. 
 
1.3 Stiftelseförvaltning 
Avdelningen Stiftelseförvaltning inom sektionen Ekonomi ska, under Donations-
styrelsen och löpande under förvaltningschefen, sköta verksamheten beträffande 
förvaltning och mottagning av stiftelser och donationer. 
 
2 Bemanning 
Nedan beskrivs hur verksamheten under universitetsstyrelen ska bemannas och 
företrädare utses. 
 
2.1 Donationsstyrelsen 
Donationsstyrelsen ska utgöras av nedanstående ledamöter. Ledamotskap på grund av 
befattning vid Lunds universitet gäller tills vidare. Övriga ledamöter utses av 
universitetsstyrelsen för en period om högst tre år i taget.  
 


- för universitetsledningen: universitetsstyrelsens ordförande och förvaltningschef 
(ordförande) 


- för verksamheten: ekonomidirektör 
- för placeringskompetens: två till tre interna eller externa ledamöter 
- för juridisk kompetens: en intern eller extern ledamot 


 







 
 


 
 
 
 
 
 
Nedanstående personer ska ha närvaro-/yttranderätt. 
 


- för studenterna: en representant utsedd av Lunds studentkår 
- för verksamheten: donationschef (huvudföredragande) och jurist från 


stiftelseförvaltning (huvudprotokollförare) alternativt inklusive eventuell annan 
protokollförare 


 
Vid förfall för förvaltningschef är universitetsstyrelsens ordförande ordförande. 
Styrelsen är beslutsför med ordförande och tre övriga ledamöter. Som beslut gäller den 
mening varom mer än hälften av de närvarande enas eller, vid lika röstetal, den mening 
som ordföranden biträder. 
 
 
3 Delegation 
3.1 Universitetsstyrelsen  
Universitetsstyrelsen delegerar, i egenskap av förvaltare för anknutna stiftelser, samtliga 
beslutsbefogenheter, förutom  beslut om organisation, antagande av 
placeringsreglemente, fastställande av årsredovisning samt viktigare principiella frågor 
till donationsstyrelsen vid Lunds universitet, således också rätten att teckna anknutna 
stiftelsers firmor. 
Universitetsstyrelsen delegerar även samtliga beslutsbefogenheter, med undantag enligt 
ovan, för donationer som inte förvaltas i stiftelseform till donationsstyrelsen vid Lunds 
universitet. 
Donationsstyrelsen har rätt att vidaredelegera de beslutsbefogenheter som rör den 
löpande förvaltningen av stiftelser och ändamålsbundna donationer inklusive 
befogenheter att för universitetet, dess anknutna stiftelser eller tillkommande anknutna 
stiftelser mottaga nya donationer till verksamheten. 
 
3.2.1 Donationsstyrelsen 
Donationsstyrelsen får vidaredelegera sina beslutsbefogenheter. Sådan delegation görs 
till förvaltningschefen. Donationsstyrelsen bör upprätta instruktioner som anger 
arbetsfördelningen mellan donationsstyrelse, förvaltningschef och stiftelseförvaltning. 
Dessa instruktioner ska utgå ifrån nedanstående principer. 
 
Donationsstyrelsen 


- Beslutar i principiella och strategiska frågor som inte anses vara av så stor 
dignitet att de ska avgöras av universitetsstyrelsen. 


- Har rätt att fatta beslut om att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i 
stiftelseförordnanden och att ansöka om permutation. 


- Beslutar i övergripande placeringsfrågor. 
- Beslutar om allokering av tillgångar. 


 
Förvaltningschefen  


- Ansvarar för den löpande förvaltningen som utförs vid stiftelseförvaltningen. 
 
Stiftelseförvaltningen  


- Sköter den löpande förvaltningen. 
- Administrerar mottagande av nya donationer. 







 
 


 
3.2.2 Förvaltningschefen 
Förvaltningschefen får vidaredelegera sina beslutsbefogenheter till tjänstemän inom 
universitetsförvaltningen. 
 
 
Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta 
 


- om organisation för hanteringen av stiftelser och donationer i enlighet med 
denna PM 


- att i egenskap av förvaltare för anknutna stiftelser och i egenskap av styrelse för 
universitetet delegera samtliga beslutsbefogenheter gällande stiftelser och 
förvaltade donationer, förutom beslut om organisation, antagande av 
placeringspolicy, fastställande av årsredovisning samt viktigare principiella 
frågor till Donationsstyrelsen vid Lunds universitet. 


 
Delegationen till Donationsstyrelsen inkluderar bland annat rätt att 
 


- besluta i frågor som inte anses vara av så stor dignitet att de ska avgöras av 
universitetsstyrelsen. 


- besluta i övergripande frågor om verksamhetens inriktning. 
- fatta beslut om att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i 


donationsförordnanden och att ansöka om permutation. 
- att fatta beslut om mottagande av nya donationer. 
- att fastställa instruktioner som anger ansvarsfördelningen mellan 


Donationsstyrelse, förvaltningschef och stiftelseförvaltning. 
- att fastställa attest- och delegationsordning för den löpande verksamheten. 


 
Donationsstyrelsen har rätt att vidaredelegera de beslutsbefogenheter som rör den 
löpande förvaltningen av stiftelser och ändamålsbundna donationer inklusive 
befogenheter att för universitetet eller nya anknutna stiftelser mottaga nya donationer 
till verksamheten. 
 
Donationsstyrelsen ska återkommande, minst en gång per år, redovisa sitt arbete för 
universitetsstyrelsen. 
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På rektors agenda…
US 2017-09-20


Terminsstart!


• Arrival Day 15 augusti. Studentfaddrar mötte upp våra
internationella studenter på Kastrup och Lund C. 2 000
internationella studenter från cirka 110 länder.


• Welcome Reception 16 augusti i AF-borgen.


• Terminsstarten den 28 augusti. Något minskat antal antagna
3,5 % färre än förra hösten (mindre ungdomskullar, god
arbetsmarknad).


• Hälsningsgillet på AF den 1 september lockade över 4 000
studenter och 130 utställare.


Bilaga 18 a
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Nytt system för styr- och 
resurstilldelning


• Pam Fredmans utredning: Ett nytt styr- och 
resurstilldelningssystem för universitet och högskolor. Klar i 
december 2018.


• Diskussioner bland landets rektorer. Nästa vecka: möten i 
Göteborg och Stockholm för att diskutera förutsättningarna.


• Stacey leder LU: arbetsgrupp. 


• Den politiska styrningen av lärosätena är ett brett 
diskussionsämne just nu (BTH, Högskolan i Dalarna).


Strategisk plan blir verklighet


• I december antog US den strategiska planen för 2017-2026. 


• RL tagit fram förslag till prioriteringar inför 
verksamhetsplanen för 2018.


• Uppföljning i de årliga verksamhetsdialogerna med 
fakulteterna.


• Arbetsgrupp tillsätts under ledning av vicerektor Bo Ahrén för 
att skapa en sammanhållen uppföljning av strategiska 
planen. 
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Festen i Lundagård den 15 september


350-årsjubileet


• Personal- och studentfest den 15 september- 7 000 anställda 
och studenter samlades i Lundagård.


• Arma Mater, jubileumsspexet, 7 välbesökta föreställningar 
den 8-10 september. 


• Bokrelease – En lundensisk litteraturhistoria, Lunds 
universitet som litterärt kraftfält.


• Den fantastiska hjärnan (den fjärde vetenskapsveckan) drog 
fulla hus.


• Kulturveckan: Konst i tid och rum 11-17 sept.


• I oktober infaller den sista vetenskapsveckan: Framtidens 
universitet.








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2017-05-25 – 2017-08-24 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Måltal för fakulteternas myndighetskapital samt
uppdrag gällande kartläggning och analys av
myndighetskapitalet


2017-06-01 


2. Medel till universitetets akademiska högtider 2017 2017-06-01 


3. Medel för universitetets
lokalanpassningskostnader på Medicon Village
2017


2017-06-01 


4. Förnyad anställning som adjungerad professor i
VA-teknik med inriktning mot städernas VA-
tekniska infrastruktur


2017-06-01 


5. Angående remiss avseende ansökan om tillstånd
enl 15 a § lagen om kontonentalsockeln för
utläggande av rörledningssystem på
kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, mm


2017-05-29 


6. Information om utlysning av en anställning som
professor i pediatrik förenad med anställning som
specialistläkare/överläkare


2017-06-08 


7. Avslag på ansökan om befordran till en anställning
som professor i orkesterdirigering med placering
vid Odeum


2017-06-08 


8. Förlängning av inrättandet av Lund universitets
kommitté för upprepad etisk granskning av
forskningsprojekt finansierade av amerikanska
federala finansiärer


2017-06-08 


2017-08-29 


1 PM 
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9.  Utseende av ordförande och ledamöter i Lunds 


universitets kommitté för upprepad etisk 
granskning av forskningsprojekt finansierade av 
amerikanska federala finansiärer 


2017-06-08 


10.  Medel för tematiska samverkansinitiativ 2017-
2019  


2017-06-08 


11.  Ändring av beslut om inrättande av och uppdrag 
för kulturrådet  


2017-06-08 


12.  Utseende av ledamot i kulturrådet  2017-06-08 


13.  Beredning av ändrad organisatorisk placering för 
Lund University Centre for Sustainability Studies 
(LUCSUS)  


2017-06-08 


14.  Utseende av föreståndare tillika museichef för 
Historiska museum  


2017-06-08 


15.  Entledigande av ledamöter i styrelsen för 
Universitetets särskilda verksamheter  


2017-06-08 


16.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
violin  


2017-06-15 


17.  Ändrad omfattning av anställning som 
gästprofessor i biomekanik, särskilt ortopediska 
biomaterial  


2017-06-15 


18.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
reglerteknik  


2017-06-15 


19.  Information om ledig anställning som professor i 
datavetenskap särskilt robotsystem  


2017-06-15 


20.  Ändring av beslut om inrättande av och uppdrag 
för samverkansrådet  


2017-06-15 


21.  Utseende av ledamöter i Samverkansrådet  2017-06-15 


22.  Yttrande över betänkandet - ett öppnare och 
enklare system för tillträde till högskoleutbildning 
(SOU 2017:20) 


2017-06-15 


23.  Yttrande över Statens energimyndighetsrapport om 
havsbaserad vindkraft  


2017-06-12 


24.  Yttrande över remissen Vissa ändringar i 
läkemedelslagen  


2017-06-22 


25.  Lunds universitets strålskyddsföreskrifter gällande 
joniserade strålning  


2017-06-22 
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26.  Lunds universitets skyddsföreskrifter för laser 


(STYR 2017/941) – Hanna Holstein 
2017-06-22 


27.  Utseende av ledamöter till gemensam styrgrupp 
för BECC och MERGE vid Göteborgs universitet  


2017-06-22 


28.  Förlängning av mandatperiod gällande biträdande 
koordinator för BAGADILICO 


2017-06-22 


29.  Yttrande över anmälan från student  2017-06-22 


30.  Studieavgifter för utbildning på grund- och 
avancerad nivå 


2017-06-22 


31.  Anvisning av stimulansmedel för 
internationalisering 2017  


2017-06-22 


32.  Utseende av dekan och prodekan för 
naturvetenskapliga fakulteten samt externa 
ledamöter i fakultetsstyrelsen för perioden 2018-
2020 


2017-06-22 


33.  Ändrad organisatorisk placering för Centrum för 
Mellanösternstudier 


2017-06-22 


34.  Ändrad organisatorisk placering för Centre for 
Innovation, Research and Competence in the 
Learning Economy, CIRCLE  


2017-06-22 


35.  Utseende av styrgrupp för Climate KIC vid Lunds 
universitet 


2017-06-22 


36.  Yttrande över remiss Från värdekedja till 
värdecykel – Så får Sverige en mer cirkulär 
ekonomi (SOU 2017:22)  


2017-06-22 


37.  Systemägande och systemförvaltande vid Lunds 
universitet  


2017-06-22 


38.  Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds 
universitet  


2017-06-22 


39.  Ändring i mandatperiod avseende uppdrag som 
vicerektor för forskning och 
forskningsinfrastruktur  


2017-06-22 


40.  Beslut med anledning av utredning om misstänkt 
oegentlighet  


2017-06-20 


41.  Entledigande av ledamöter i styrelsen för Medicon 
Village AB  


2017-07-03 
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42.  Yttrande över Ett arbetsliv i förändring - hur 


påverkas ansvaret för arbetsmiljön  
2017-07-13 


43.  Yttrande över remissen Ett nationellt centrum för 
kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 
2017:28)  


2017-08-17 


44.  Omvandling av anställning som professor i 
medicinsk forskning med särskild inriktning mot 
neurovetenskap förenad med anställning som 
specialistläkare/överläkare  


2017-08-17 


45.  Remissyttrande över betänkandet Ny ordning för 
att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning  


2017-08-17 


46.  Yttrande avseende prövning av Lunds universitets 
verksamhet i Lund enligt 2 kap. 4§ LSO  


2017-08-17 


47.  Antalet ledamöter i fakultetsstyrelsen för 
konstnärliga fakulteten  


2017-08-17 


48.  Mandatperiod för valberedningen för valkretsen 
övriga verksamheter  


2017-08-17 


49.  Allmänna råd om Lunds universitets nyttjanderätt 
till upphovsrättsligt material  


2017-08-17 


50.  Ändring i omfattning avseende uppdrag som 
vicerektor för forskarutbildning, digitalt läreande, 
breddad rekrytering samt universitetets arbete 
riktat mot nyanlända  


2017-08-28 


51.  Information om ledig anställning som professor i 
neuropsykologi  


2017-08-28 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2017-05-25 – 2017-08-24 
 


1.  Remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter (DS 2017:22). 
Sista svarsdag: 2017-10-02. Svar till Arbetsmarknadsdepartementet. 
 


2.  Ett arbetsliv i förändring- hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 
2017:24). Svar till Arbetsmarknadsdepartementet senast 2017-07-31. 
 


3.  Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket. 
Svar till Näringsdepartementet senast 2017-08-31. 
 


4.  SOU 2017:40 För dig och för alla. Svar till Socialdepartementet senast 
2017-10-02. 
 


5.  Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har 
ansvaret? Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2017-09-29. 
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6.  Betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-09-01. 
 


7.  Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-09-15. 
 


8.  Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 
2017:50). Svar till Utbildningsdepartementet senast 2017-09-15. 
 


9.  Översyn av Riksrevisionen - Grundlagsfrågor" 2016/17:URF1. Svar till 
Sveriges Riksdag senast 2017-09-07. 
 


10.  Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-09-15. 
 


11.  Anmälan mot Lunds universitet. Svar till UKÄ senast 2017-08-15. 
 


12.  Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30). 
Svar till Arbetsmarknadsdepartementet senast 2017-09-22. 
 


13.  Sammanställning av utbildningar och kurser inom ämnesområdet 
förorenade områden och miljögeoteknik - Begäran om 
granskning/komplettering. Svar till Statens geotekniska institut senast 
2017-09-01. 
 


14.  Mikroplaster- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om 
källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i 
Sverige. Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2017-10-31. 
 


15.  Återremiss: Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § 
djurskyddsförordningen (1988:539). Svar till Jordbruksverket senast 
2017-07-06. 
 


16.  Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor! - 
delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 
2017:43. Svar till Socialdepartementet senast 2017-10-26. 
 


17.  Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd 
(SOU 2017:41). Svar till Justitiedepartementet senast 2017-10-09. 
 


18.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings - 
och kompletteringsbelopp för 2018-2020. Svar till 
Strålsäkerhetsmyndigheten senast 2017-09-01. 
 


19.  Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa handlingar. 
Svar till Justitiedepartementet senast 2017-09-15. 
 


20.  Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25). Svar till Justitiedepartementet 
senast 2017-09-29. 
 


21.  Transportstyrelsens rapport Förares användning av 
kommunikationsutrustning under färd. Svar till Näringsdepartementet 
senast 2017-10-31. 
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22.  Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60). Svar 


till Kulturdepartementet senast 2017-10-05. 
 


23.  Förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa 
arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård. Svar till Socialstyrelsen 
senast 2017-09-29. 
 


24.  Brett deltagande i högskoleutbildning. Svar till Utbildningsdepartementet 
senast 2017-10-24. 
 


25.  Förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor 
och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2017-10-31. 
 


26.  Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande. Svar till 
Socialdepartementet senast 2017-11-13. 
 


27.  Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-11-10. 


 
 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2017-05-25 – 2017-08-24
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In ternrevis ionen 
Guni l la  Norberg 


Internrevisionens delårsrapport för perioden 1 januari 2017 – 30 
juni 2017 


Internrevisionen är en organisatoriskt oberoende enhet direkt placerad under 
universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Universitetsstyrel-
sen beslutar om internrevisionens revisionsplan och revisionschefen rapporterar 
iakttagelser och rekommendationer till styrelsen. Rapportering sker förutom 
genom löpande muntlig avrapportering vid varje styrelsesammanträde även 
skriftligen dels i en delårsrapport vid höstens första möte och dels årligen i en 
årsrapport.  


Internrevisionen överlämnar delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017 till 
styrelsen för beslut om åtgärder. 


Gunilla Norberg 
Revisionschef 


2017-08-30 
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Internrevisionen 2017 
1. 2017 års revisionsplan 


Styrelsen fastställde 2017 års revisionsplan den 9 december 2016. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2017. 


1. Granskningsprojekt  
Universitetets förebyggande arbete mot 
oegentligheter 


Rapport har lämnats i april 


Anlitande av juridisk person i 
undervisningen 


Rapport har lämnats i april 


Strategisk IT-styrning Rapport har lämnats i juni  
Universitetets rutiner avseende förhyrning 
och andrahandsuthyrning av lokaler och 
bostäder 


Rapport har lämnats i juni 


Intern styrning och kontroll på institution Granskning sker under andra 
halvåret 


Intern styrning och kontroll på institution Granskning sker under andra 
halvåret 


Fördjupad fakultetsgranskning Granskning sker under andra 
halvåret 


Hantering av pedagogisk utbildning av 
lärare 


Granskning sker under andra 
halvåret 


  
3. Övrigt   
Rådgivning ad hoc Genomförs löpande 
Rådgivning enligt särskild begäran Genomförs vid behov. Rådgivning 


har genomförts på uppdrag av 
universitetsstyrelsen.  


Årsrapport Genomförs under andra halvåret 
Risk- och väsentlighetsanalys Genomförs under andra halvåret 
Granskning vid annan högskola Genomförs enligt revisionsplan för 


uppdraget 


 


Internrevisionen har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt 
konsultstöd. Detta har skett i granskningen av strategisk IT-styrning motsvarande 
ca 100 timmar. Av internrevisionens personella resurser avgår motsvarande 0,25 
årsarbetskraft till genomförande av uppdrag för Högskolan Kristianstad. Dessutom 
är en av enhetens anställda tjänstledig med 10 procent under större delen av 2017 
vilket ger ett utfall för uppdraget inom Lunds universitet (LU) för 2017 på ca 2,65 
årsarbetare.  
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2. Iakttagelser och rekommendationer från granskningar rappor-
terade 2017 


Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2017 års revi-
sionsplan. Efter varje genomförd granskning har IR överlämnat en rapport med 
gjorda iakttagelser och rekommendationer till den granskade verksamheten, 
alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  


Nedan följer en sammanfattning av granskningsarbetet för första halvåret 2017 
med gjorda iakttagelser och lämnade rekommendationer. Svar på rekommen-
dationerna finns medtaget. Rapporterna i oförkortat skick finns att hämta på 
www.lu.se/internrevisionensrapporter.  
 
Granskning av universitetets förebyggande arbete mot oegent-
ligheter  
Syftet med granskningen har varit att utifrån nedanstående frågor, bedöma den 
interna styrningen och kontrollen i det förebyggande arbetet för att motverka 
oegentligheter. Granskningen har även innefattat hur universitetet systematiskt 
arbetar för att dra nytta av erfarenheter från genomförda oegentlighetsutredningar, 
för att minska risken att liknande fall upprepas. 
 
Följande frågor har belysts:  


• Arbetar universitetet systematiskt för att motverka oegentligheter? 
• Stödjer universitetets riskhanteringsprocess arbetet med att systematiskt 


motverka oegentligheter? 
• Vilka åtgärder vidtas när oegentligheter upptäcks i syfte att motverka att 


de inträffar igen? 
 
Rektor har 2015-09-24 beslutat om riktlinjer för hantering av misstänkta oegentlig-
heter1. Riktlinjernas syfte är att de ska säkra en skyndsam och rättssäker handlägg-
ning av ärenden som rör oegentligheter inom universitetet samt att avgöra vilka 
åtgärder som bör vidtas. De tydliggör också vem man kan vända sig till om man 
misstänker att det förekommer oegentligheter. 
 
I riktlinjerna har man definierat vad som betraktas som oegentligheter inom 
universitetet men också poängterat att det finns flera definitioner av begreppet. 
Universitetets definition enligt riktlinjerna är att en oegentlighet utgörs av en 
handling i strid med författning, som är avsiktligt utförd av en eller flera anställda 
för att uppnå fördel för den eller dem som utför handlingen eller någon annan, och 
som kan orsaka väsentlig skada eller förlust för universitetet. Skada eller förlust 
exemplifieras som ekonomisk förlust eller förtroendeskada. I riktlinjerna räknas 
också upp ärenden som inte omfattas och som hanteras av andra föreskrifter eller 
riktlinjer. Detta rör exempelvis handläggning av ärenden om misstänkt vetenskap-
lig oredlighet. 
 
Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en vägledning avseende oegentlig-
heter och intern styrning och kontroll2. I förordet till anvisningarna framhåller man 


                       
1 Dnr STYR 2014/410 
2 ESV 2016:24 



http://www.lu.se/internrevisionensrapporter
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att när det gäller oegentligheter och kopplingen till myndigheternas interna styr-
ning och kontroll så finns det inte mycket som direkt reglerar området. Vägled-
ningen syftar till att ge stöd i arbetet. 
 
Universitetet har nyligen ändrat sin process för riskhantering och beslutat att revi-
dera ramverket för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet3. I universite-
tets senaste riskvärdering finns ingen oegentlighetsrisk med men enligt uppgift ska 
den riskvärdering som kommer till hösten 2017 innehålla en risk avseende ansvar 
för att se till att lagar och regler efterlevs. Planeringschefen menar att detta 
tangerar risken för oegentligheter och att verksamheten också har möjlighet att 
själv lyfta risker. 
 
Intervjuer med sektions- och avdelningschefer inom gemensam förvaltning visar 
att det fungerar olika i vilken utsträckning oegentligheter förekommer i riskana-
lyser/riskhantering på sektions- och avdelningsnivå. I något fall förekommer det 
diskussioner på avdelningsnivån om exempelvis risken för mutor men i andra fall 
finns inga sådana diskussioner vare sig avseende risken inom den egna sek-
tionen/avdelningen eller hur risken för oegentligheter ser ut för universitetet som 
helhet inom respektive verksamhetsområde. 
 
Universitetet har tidigare gjort en genomgång av risken för oegentligheter där flera 
olika kompetenser deltog i en kartläggning och värdering av risken för oegentlig-
heter inom flera områden. Återrapportering av gruppens arbete4 till förvaltnings-
chefen skedde under hösten år 2013. I återrapporteringen identifierades ett långsik-
tigt och genomgripande värdegrundsarbete som den åtgärd som hade störst möjlig-
het att påverka många av de risker som identifierades i kartläggningen. 
 
Universitetet har nyligen antagit en strategisk plan för åren 2017-2026. Som en del 
i den strategiska planen ingår även universitetets värdegrund. Ett etikråd har också 
inrättats och detta leds av en av universitetets vicerektorer. Rådet ska inte ta upp 
enskilda frågor men har exempelvis behandlat bisysslor. Rådet är en rådgivande 
instans till rektor och eventuella beslut fattas av rektor. Vicerektorn uppger att man 
har arbetat med implementering av den strategiska planen och att detta arbete 
kommer att fortsätta. Enligt vicerektorn finns tre delar vad gäller implemente-
ringen som man arbetar med; autonomi, forskningsfrihet och statlig värdegrund 
men framhåller samtidigt att det är svårt att veta hur man bäst implementerar detta 
i organisationen.  
 
I universitetets interna utbildningsutbud finns en webbkurs som heter Vårt uppdrag 
och som riktar sig till alla anställda. Kursen innefattar bl.a. den statliga värdegrun-
den och har tagits fram tillsammans med Uppsala och Göteborgs universitet. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Universitetet har tagit fram riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter 
vilket, förutom att man hanterar uppkomna misstankar, även har en viss förebyg-
gande effekt för att förhindra att nya fall inträffar. Universitetet kan också genom 


                       
3 Dnr LS 2013/191 (reviderad 2016-12-09) 
4 Dnr LS 2012/563 Återrapportering från gruppen för att se över risker för att universitetet 
kan utsättas för otillbörlig påverkan och brottslighet. 
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sitt arbete urskilja om det finns gemensamma nämnare i flera oegentligheter och 
vidta riktade, förebyggande åtgärder. Ökad kännedom om riktlinjerna inom univer-
sitetet kan även ha en förebyggande och upptäckande effekt genom att fler fall 
anmäls. Att ha sådana riktlinjer är också en åtgärd som ESV framhåller som viktig 
i sin vägledning. Universitetets riktlinjer har tagits fram efter den genomgång av 
risk för oegentligheter som tidigare gjorts. 
 
Utöver hanteringen av misstänkta oegentligheter arbetar universitetet inte systema-
tiskt med att förebygga risk för oegentligheter. Riskhanteringen på övergripande 
nivå omfattar inte denna risk även om det i nästa riskvärdering enligt uppgift, 
kommer att tas upp en risk för att lagar och förordningar inte följs. Internrevi-
sionen anser dock att det är tveksamt om en så bred formulering är tillräckligt tyd-
lig då denna omfattar mycket som inte är att betrakta som en oegentlighet.  
Bedömningen av risken för oegentligheter bör därför göras separerat och även 
innefatta exempel på oegentligheter för att underlätta förståelsen för vad som 
omfattas av begreppet. Om risken för oegentligheter hanteras inom ramen för uni-
versitetets ordinarie arbete med risker blir det dessutom systematik i hanteringen 
med såväl uppföljning som rapportering. Samtidigt är det viktigt att vara medveten 
om att riskhanteringsprocessen oftast inte går ner på institutionsnivån där huvud-
delen av universitetets verksamhet bedrivs och där risken för att oegentligheter ska 
inträffa därför är som störst.  
 
Ett värdegrundsarbete har bedrivits i samband med framtagandet av en ny strate-
gisk plan för universitetet och ingår också som en del i det etiska rådets arbete. Ett 
problem är dock hur man når ut med detta arbete i en så decentraliserad organisa-
tion som Lunds universitets. Ett sätt kan vara att kontinuerligt sprida ledningens 
inställning i dessa frågor till de anställda t.ex. via rektors blogg eller interna 
nyhetsbrev. Dessa kan eventuellt användas då en konstaterad oegentlighet inträffat 
för att sprida universitetsledningens syn på det inträffade. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns behov av förbättringar i 
universitetets systematiska arbete med att förebygga oegentligheter. 
 
Internrevisionen har rekommenderat rektor att: 


• Behandla risken för oegentligheter inom ramen för universitetets 
riskarbete i syfte att säkerställa att risken hanteras systematiskt. 


• Kontinuerligt och systematiskt arbeta med att sprida värdegrunden 
inkluderande den statliga värdegrunden inom universitetet. 


 
Rektor har svarat: 
Universitetets riskvärdering baserar sig på de värderingar som genomförs av 
verksamheterna. Inför riskvärderingen får verksamheterna ett antal definierade 
allmänna risker som de ska värdera. För riskvärderingen 2017 finns 18 allmänna 
risker, varav en är Risk att lagar, förordningar och interna regelverk inte efterlevs. 
Från och med riskvärderingen 2017 kommer risken för oegentligheter att särskilt 
lyftas fram inom risken för att lagar, förordningar och interna regelverk inte 
efterlevs. 
 
Som internrevisionen anger har ett värdegrundsarbete bedrivits i samband med 
framtagandet av den strategiska planen. Värdegrundsarbetet ingår också i etikrå-
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dets arbete. Vidare finns webbkursen Vårt uppdrag som riktar sig till alla anställda 
och som innefattar bl.a. den statliga värdegrunden. Det är viktigt att ledningen 
kontinuerligt sprider ledningens inställning i dessa frågor. Ledningen kommunice-
rar värdegrunden i kanaler som nyhetsbrev och blogg. Det kan handla om att lyfta 
etikrådets arbete eller andra förebyggande insatser. Gällande vetenskaplig oredlig-
het publiceras fällanden externt och meddelas media. Kommunikation kring 
oegentligheter i ett vidare begrepp kommer att beaktas i ledningens kommunika-
tion. 
 
Webbutbildningen Vårt uppdrag kommer att läggas som förkunskapskrav i kursen 
Arbetsrätt som ingår i universitetets ledarskapsutbildning. I Informationsbilagan 
till samtliga anställningsbeslut kommer det finnas en uppmaning att genomgå 
utbildningen Vårt Uppdrag så snart man påbörjat sin anställning. Nyanställda 
kommer också att informeras om utbildningen på välkomstdagen som ges en gång 
per termin. 
 
Granskning av anlitande av juridisk person i undervisningen  
Syftet med granskningen har varit att bedöma den interna styrningen och kontrol-
len i de rutiner och kontroller som ska se till att berörda lagar, förordningar och 
interna regelverk följs. Granskningen har utgått från rektorsbeslut om anlitande av 
juridisk person, men har även inkluderat andra frågeställningar såsom upphand-
ling, moms och examination. 
 
Lunds universitet har ett rektorsbeslut från 1997 med tillhörande PM om anlitande 
av juridisk person. Av beslutet framgår bl.a. att juridisk person utan personanknyt-
ning till universitetet får anlitas för arbetsuppgifter inom utbildning och forskning 
om särskilda skäl föreligger och om verksamheten inte kan bedrivas på annat sätt. 
Med personanknytning menas att arbetstagare vid universitetet eller denne närstå-
ende är delägare eller på annat sätt har ett starkt verksamhetsinflytande i den juri-
diska personen. Det framgår vidare att beslut i sådant ärende får fattas av områdes-
styrelse (numera fakultetsstyrelse) eller, efter skriftligt delegationsbeslut, av områ-
desordförande eller kanslichef, av områdesstyrelse inrättat ledningsorgan för 
utbildning, institutionsstyrelse eller prefekt. Beslutet anger också att regler om 
upphandling mm gäller. Förutom dessa regelverk kan universitetets föreskrifter om 
bisysslor5 och riktlinjer för ersättning för arbete vid Lunds universitet6 bli aktuella 
vid anlitande av juridisk person. 
 
Det finns inget externt regelverk som uttryckligen stadgar att en person som 
undervisar vid högskolan måste vara anställd. Av tillhörande PM framgår att dåva-
rande universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) uttalat att undervisningen själv-
klart ska bedrivas av personal som helt eller delvis är anställd för detta syfte och 
endast om det överhuvudtaget inte går att få tag i personal på annat sätt bör juri-
diska personer få anlitas. Universitetet har också i sitt beslut antagit en restriktiv 
hållning till att anlita juridiska personer i undervisningen.  
 
Enligt högskoleförordningen (1993:100) ska betyg på genomgången kurs beslutas 
av en av högskolan särskild utsedd lärare (examinator). Av 4 kap 1§ samma för-


                       
5 Dnr: STYR 2015/1015 
6 Dnr: STYR 2015/418 
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ordning framgår att lärare anställs av högskolan. En icke anställd person får inte 
vara examinator eftersom examination innebär myndighetsutövning. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns brister i hur universitetets beslut om anlitande 
av juridisk person efterlevs. Omfattningen av köpta undervisningstjänster från 
juridiska personer är dock relativt måttlig mätt i monetära termer, om verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) undantas. Omfattningen varierar också mellan fakulte-
terna. Flertalet leverantörer fakturerar för mindre belopp vilket tyder på att det rör 
sig om kortare, enstaka undervisningsmoment.  
 
Fakulteternas rutiner inom området ser olika ut vilket sannolikt delvis beror på hur 
ofta och hur mycket juridiska personer anlitas i undervisningen. Granskningen 
visar dock att även om det finns tydliga rutiner är det inte alltid som dessa följs. 
Bl.a. ska beslut om anlitande av juridisk person vid vissa fakulteter tas skriftligen 
men detta görs inte alltid. Vid andra fakulteter tas beslut istället muntligen eller via 
mejl och i en del fall saknas rutiner. Tydliga rutiner där beslut tas skriftligen och 
diarieförs är dock en förutsättning för att uppföljning och kontroll ska fungera 
tillfredställande. IR:s kontroller visar att det förekommer brister i hanteringen, bl.a. 
saknades det vid två av fakulteterna ett skriftligt delegationsbeslut från fakultets-
styrelsen. Vid den ena fakulteten har dock enligt uppgift en delegation tagits fram 
under granskningens genomförande. Det har också framkommit att vid en fakultet 
har en icke anställd person varit examinator för en kurs, vilket är särskilt allvarligt 
då det strider mot gällande rätt. 
 
Av IR:s genomgång framgår att det finns brister i hur reglerna om upphandling 
följs i verksamheten. I de flesta fall saknas den dokumentation som ska finnas vid 
inköp över 100 000 kr och därför finns inget som visar att en upphandling har 
gjorts. Flera av de tillfrågade anser dock att det finns särskilda skäl för att inte 
genomföra en upphandling. Av lagen om offentlig upphandling (LOU)7 framgår 
vilka undantag som är möjliga. Om universitetet anser sig har rätt att tillämpa en 
undantagsregel, ligger bevisbördan för att alla förutsättningar är uppfyllda på 
universitetet. Det är därför viktigt att dokumentera skälen för att en upphandling 
inte genomförts och varför en viss leverantör valts. Även i de fall där det inte finns 
några krav på dokumentation är det viktigt att anlitande sker utifrån objektiva 
grunder.   
 
Gällande rektorsbeslut är från 1997 och omfattar enligt sin lydelse enbart juridiska 
personer, vilket skulle undanta enskilda firmor. Av beslutet framgår heller inte om 
uppdragsutbildning och VFU ska omfattas av beslutet. IR vill framhålla behovet av 
att se över och förtydliga gällande regelverk. I samband med detta bör även ruti-
nerna inom universitetet ses över för att bl.a. underlätta uppföljning. IR har tidi-
gare i en granskning av jäv 2014 rekommenderat universitetet att ta fram rutiner 
för vad som ska gälla då universitetet säljer tjänster eller köper eller säljer varor 
till ett företag där en arbetstagare vid universitetet eller denne närstående är delä-
gare eller på annat sätt har ett starkt verksamhetsinflytande. Detta bör lämpligen 
omfattas av en kommande översyn. 
 


                       
7 (SFS 2016:1145) 







 
 
 8 
 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns behov av förbättringar 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat rektor att:  


• Se över och förtydliga gällande regelverk 
• Ta fram gemensamma rutiner för hur beslut ska dokumenteras  


 
Rektor har svarat: 
Arbete med översyn av universitetets regelverk "Anlitande av juridisk person" 
jämte tillhörande PM pågår. I arbetet kommer internrevisionens uppmärksammade 
brister i nu gällande regelverk, exempelvis gällande tillämplighet vid VFU och 
uppdragsutbildning, att beaktas. Beslut och tillhörande PM beräknas vara klart 
under hösten. 
 
I reviderat beslut om ”Anlitande av juridisk person” ingår att beslut ska vara 
skriftliga. Vidare hänvisas till gällande regelverk om diarieföring och arkivering. 
Mallar för beslut kommer också att tas fram.  
   
Granskning av strategisk IT-styrning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om IT-verksamheten inom Lunds 
universitet bedrivs effektivt. Detta har inneburit dels en granskning av om de 
styrande dokument som hittills tagits fram, bl.a. beslut från 2006 om Lunds univer-
sitets gemensamma IT-organisation8, är tillräckliga utifrån ett styrningsperspektiv 
och dels att klargöra i vilken utsträckning de tillämpas inom universitetet. 
 
Granskningen har inriktats mot tre huvudområden: 


• I vilken utsträckning framtagna styrande dokument är ägnade att främja en 
effektiv styrning av IT-verksamheten. 


• I vilken utsträckning beslutad organisation och styrdokument tillämpas 
inom universitetet. 


• Hur universitetsledningen säkerställer att IT-verksamheten är kopplad till 
de övergripande målen för universitetet.  


 
Universitetets gemensamma IT-organisation har fastställts i ett beslut av rektor år 
2006. I samband med beslutet inrättades ett IT-råd med uppgift att bl.a. biträda 
med att arbeta fram förslag till övergripande IT-strategier och lämna förslag på 
universitetsövergripande samordning inom IT-området. Samtidigt inrättades en 
tjänst som IT-strateg med uppgift att främja en effektiv och samordnad användning 
av IT inom universitetet. IT-strategen ska också enligt beslutet ha ett beställar- och 
betalningsansvar för universitetsgemensam IT-infrastruktur. 
 
I beslutet fastlås att områden/institutioner ansvarar för sin IT-verksamhet inom de 
ramar och till den del de är verksamheter som inte är universitetsövergripande. 
Alla områden (numera fakulteter) ska enligt beslutet fastställa en för området 
gemensam IT-plan inom ramen för den av universitetet beslutade IT-strategi- och 
samordningsplanen. Vidare anges att institutionerna eller området kan beställa IT-
tjänsterna från LDC, från externa leverantörer eller undantagsvis utföra arbetet 
med egen personal. 


                       
8 Dnr I A 9 1139/06 
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Såväl föreskrifter för universitetets IT-råd som ansvarsfördelning för olika 
organisatoriska enheter har bifogats beslutet. Ansvarsfördelningen visar att IT-
rådet har till uppgift att bereda strategiska frågor. 
 
En IT-policy för Lunds universitet 2009-20119 finns framtagen men har inte 
reviderats efter år 2009. I policyn finns en hänvisning till universitets strategiska 
plan för 2007-2011 vilken senare har förnyats. Nuvarande strategisk plan gäller 
från år 2017-2026. I flera intervjuer uppges dock att man i stort arbetar efter denna 
policy trots att den inte längre är gällande.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
Universitetet har ett beslut som anger vilken IT-organisation som ska finnas. 
Granskningen har dock visat att detta beslut inte tillämpas och inte heller har 
reviderats eller ersatts med ett annat beslut. Funktionen som IT-strateg finns kvar 
men det finns inte längre ett IT-råd. Istället har SamIT-gruppen inrättats 2011 och 
under år 2014 har gruppens uppdrag förnyats och förtydligats. Gruppens uppdrag 
motsvarar inte det ansvar som tidigare åvilade IT-rådet utan har mer nätverkande 
uppgifter och ska utgöra referensstruktur och facilitera samverkan. 
 
Det finns inte någon övergripande IT-strategi för universitetet i enlighet med det 
fattade beslutet. I det ursprungliga beslutet anges att områdenas (fakulteternas) IT-
planer ska upprättas inom ramen för universitetets beslutade IT-strategi- och 
samordningsplan. En sådan finns inte och inte heller finns det planer på områdes-
nivå (fakultetsnivå) så som anges i beslutet. 
 
Enligt IR bör universitetets styrmodell ses över och anpassas till hur man vill styra 
i frågor relaterade till IT. IR bedömer att viss styrning är nödvändig, t.ex. av hante-
ringen av personuppgifter och informationssäkerhet, vilket också är områden som 
universitetsledningen arbetar för att styra upp. Det är dock viktigt att även se över 
helheten och identifiera om det finns andra områden inom IT där universitetsöver-
gripande styrning bör eller kan ske medan organisationen tillåts ha stor frihet att 
utvecklas inom andra områden eller samverka där det är möjligt. Genom att identi-
fiera lämpliga områden för gemensam utveckling kan verksamheten effektiviseras. 
IR anser att det behövs former för att prioritera IT-projekt utifrån ett LU-gemen-
samt strategiskt perspektiv. Det är inte nödvändigt att ha en IT-strategi men det är 
viktigt att fatta vissa medvetna beslut baserade på vad som är bäst för universitetet 
som helhet och inte bara sett till enskilda fakulteter/enheter.  
 
Även om SamIT fungerar har det inte samma roll som det tidigare IT-rådet hade 
enligt det beslut som fattades 2006. Protokollen visar också att frågor som 
behandlas oftast är av operativ karaktär snarare än strategisk. Då SamIT enligt 
samstämmiga uppgifter fungerar bra finns det anledning att bevara SamIT obero-
ende av vilken styrmodell som väljs framöver. 
 
Exempel på konsekvenser av bristande styrning är att det finns ett så kallat LU-
kort, som framför allt används som passerkort till universitetets lokaler men även 
för utskriftshantering, men där vissa enheter valt att ha ett annat system istället för 
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ett gemensamt för hela universitetet. Ett annat exempel är att det när det gäller e-
postadresser/webdomäner finns både lu.se och lth.se vilket enligt en intervjuad, 
påverkat universitetets ranking. Ett ytterligare exempel är att man i samband med 
bytet av universitetets ekonomisystem valde att lägga applikationsdriften, som 
LDC tidigare haft hand om, utanför universitetet vilket enligt en av de intervjuade 
skapade överkapacitet hos LDC. Beslut om man ska ha egen drift eller inte bör 
dock vara en del av ett strategiskt övervägande utifrån vad som är mest effektivt 
för universitetet som helhet.  
 
Eftersom det inte finns någon gällande IT-strategi finns det heller inte någon 
uppföljning av en sådan. Det finns en uppföljning av det arbete som SamIT gör 
genom rapportering till förvaltningschefen. 
 
IR:s sammantagna bedömning är att den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets strategiska IT-styrning är otillräcklig. 
 
IR har rekommenderat rektor att: 


• Ta fram och besluta om en styrmodell för IT som är anpassad till universi-
tetets förutsättningar. 


• Uppdatera och besluta om en ny IT-policy. 


Rektor har svarat: 
Nuvarande tf sektionschef för LDC har fått i uppdrag från förvaltningschefen att 
dels beskriva hur nuvarande styrmodell för IT faktiskt ser ut och dels föreslå hur 
en effektiv och ändamålsenlig IT-styrning vid den centrala förvaltningen kan se ut. 
Internrevisionens rapport utgör ett mycket värdefullt underlag i detta arbete.  
 
Som internrevisionen anger i sin rapport överensstämmer dagens IT-organisation 
inte med det beslut om IT-styrning som fattades 2006. Tf sektionschef för LDC 
arbetar, främst tillsammans med SamIT, med att beskriva universitetets IT-struktur 
samt eventuellt även föreslå hur denna bör justeras för att få en ändamålsenlig och 
effektiv IT-organisation vid LU. Beslut om IT-organisation inkl. styrmodell 
beräknas vara klart under 2018. 
 
I SamIT:s arbete enligt ovan ingår även att ta fram en uppdaterad IT-policy för 
universitetet. Detta arbete beräknas vara klart hösten 2017. 
 
Granskning av universitetets rutiner avseende förhyrning och 
andrahandsuthyrning av lokaler och bostäder 
Syftet med granskningen har varit att utifrån nedanstående frågor, bedöma den 
interna styrningen och kontrollen i rutinerna inom det granskade området.  
 
Följande frågor har belysts: 


• Vilka riktlinjer och rutiner finns avseende förhyrning och andrahands-
uthyrning av lokaler och bostäder? 


• Vilken uppföljning görs för att säkerställa att rutiner och regelverk följs? 
• Vilka åtgärder vidtas vid eventuella avsteg från rutiner och regelverk? 
• Följer Lunds universitet sina egna riktlinjer avseende förhyrning och 


andrahandsuthyrning? 
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Av handläggningsordningen för lokalförsörjning vid Lunds universitet10 framgår 
att byggnadsenheten (nuvarande LU Byggnad) är universitetets planerande, bere-
dande och verkställande organ i lokalförsörjningsfrågor. Förvaltningschefen har, 
inom de ramar som angetts av universitetsstyrelsen och rektor, ansvar för ärenden 
avseende lokalförsörjning och annan infrastruktur. Rektor har delegerat till för-
valtningschefen att besluta om upplåtelse av lokaler till verksamheten11.  Förvalt-
ningschefen har i sin tur delegerat till chefen för LU Byggnad att företräda univer-
sitetet i angelägenheter rörande lokaler och fast egendom, att teckna avtal för uni-
versitetet och teckna firma avseende lokalförsörjning och byggnadsprojektverk-
samhet upp till ett värde av 30 mnkr per avtal samt att besluta om upplåtelse av 
lokaler till verksamheten12.  
 
Enligt verksamhetsplanen för den gemensamma förvaltningen13 ansvarar LU 
Byggnad för universitetets lokalförsörjning och är universitetets avtalspart 
gentemot fastighetsägaren. Detta innebär att LU Byggnad ansvarar för frågor som 
rör inhyrning, avveckling och för alla förändringar av universitetets lokalbestånd. 
LU Byggnad beslutar också om all andrahandsuthyrning av universitetets lokaler 
till extern part samt om andrahandsuthyrning för tid överstigande sex månader till 
annan brukare inom Lunds universitet än den som upplåtelsen avser14.  
 
Förutom andrahandsuthyrning kan avtal om nyttjanderätt förekomma. Dessa 
undertecknas av prefekten vid den aktuella institutionen men LU Byggnad ska 
enligt uppgift skriftligen godkänna avtalen. LU Byggnad har tagit fram en avtals-
mall som bör användas. Nyttjanderättsavtal kan t.ex. innebära rätt att använda del i 
kontor och i laboratorier samt att nyttja viss utrustning. Avtal om nyttjanderätt ger 
inte besittningsrätt.  
 
När det gäller bostäder har förvaltningschefen delegerat till LU Service att före-
träda universitetet i ärenden rörande förhyrda bostäder, att teckna hyresavtal om 
uthyrning av bostäder till studenter och gästforskare och att teckna avtal om för-
hyrning av bostäder avsedda för studenter och gästforskare. Med studenter avses 
enligt uppgift, internationella studenter. Enligt verksamhetsplan för den gemen-
samma förvaltningen hanterar LU Service bostäder till internationella studenter 
och gästforskare.  
 
Någon ytterligare delegation från rektor eller förvaltningschef avseende förhyrning 
eller uthyrning av lokaler och bostäder finns enligt uppgift inte.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
Det interna regelverk som finns beträffande förhyrning och andrahandsuthyrning 
av lokaler och bostäder är relativt tydligt och reglerar ansvaret för de olika delarna. 
IR:s granskning visar dock att finns brister i hur regelverket efterlevs och att upp-
följning inte sker systematiskt. Samtidigt framgår det att de avsteg som sker i 
många fall är kända. IR vill understryka att under förutsättning att man bedömer att 


                       
10Dnr IC6 6894/06 
11Dnr STYR 2016/1277  
12Dnr STYR 2017/36  
13STYR 2016/1670 
14BY 2010/28 
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det finns behov av att medge undantag från gällande regelverk vad gäller rätt att 
förhyra eller hyra ut bostäder så bör denna möjlighet regleras. I detta sammanhang 
är det dock viktigt att beakta att detta kan leda till att även andra delar av univer-
sitetet vill få samma möjlighet.  
 
Granskningen visar att det förekommer att lokaler hyrs där hanteringen inte sker 
via LU Byggnad. Majoriteten av fallen avser tillfälliga förhyrningar av lokaler i 
samband med t.ex. kurser och konferenser men det förekommer även betydligt 
längre avtalsperioder. T.ex. hyr en institution lokaler av fyra olika hyresvärdar och 
har under 2016 fakturerats för över 800 tkr. Förhyrningarna, som i samtliga fall 
pågår även under 2017, har i tre fall omfattat flera år. Vid en annan fakultet hyr en 
institution sedan 2014 en lokal där LU Byggnad inte har hanterat avtalet. Enligt 
anställda vid LU Byggnad har det hänt att verksamheten ingått avtal som inne-
håller villkor som LU Byggnad inte skulle ha godtagit. Detta kan framkomma när 
verksamheten senare vill att LU Byggnad ska ta över hanteringen av avtalen. 
 
Andrahandsuthyrning av lokaler som inte hanteras av LU Byggnad förekommer 
men flertalet av de fall som IR funnit avser snarare ersättning för nyttjanderätt till 
del av lokaler och utrustning. Granskningen visar att det inte alltid finns skriftliga 
avtal i dessa fall. Av samtal med anställda vid LU Byggnad framgår att det är vik-
tigt att det av avtalet tydligt framgår att det avser nyttjanderätt och inte en andra-
handsuthyrning. LU Byggnad har tagit fram en avtalsmall där detta framgår och 
där också frågor om bl.a. ansvar för arbetsmiljö och säkerhet regleras. Dessutom 
finns krav infört att avtalsparten ska ha försäkring och att försäkringsbevis och 
bevis på betalning av premie ska uppvisas. Ett ytterligare skäl som lyfts fram för 
att LU Byggnad ska involveras i hanteringen är att det underlättar kontrollen över 
vem som befinner sig i universitetets lokaler. I granskningen har framkommit upp-
gifter att det förekommer att anställda bedriver rörelseverksamhet i universitetets 
lokaler utan att det finns avtal. Enligt en av de intervjuade försöker man följa upp 
detta när det framkommer. Bl.a. ser de att det kommer post till universitetet som är 
adresserad till olika bolag.  
 
Genomgång av ekonomidata för 2016 visar att det förekommer förhyrning och 
uthyrning av bostäder som inte hanteras via LU Service (och dess avdelning LU 
Bostäder). Det är framför allt Kemicentrum (KC) som bedriver denna typ av verk-
samhet. KC hyr dels lägenheter från Regions Skåne och dels korridorsrum och 
lägenheter från en privat fastighetsägare. Totalt rör det sig om nästan 160 rum och 
lägenheter. Uthyrning sker enligt uppgift till internationella studenter och gästfors-
kare men i mån av plats även till andra institutioner. Skälet till att de valt att driva 
verksamheten i egen regi är enligt uppgift, att de vill ha kontroll över verksam-
heten och full tillgång till bostäderna. Verksamheten, som påbörjades för ca 20 år 
sedan, anses fungera bra och har efterhand utökats. De förekommer även viss för-
hyrning och uthyrning av bostäder vid andra delar av LU och där LU Service inte 
sköter hanteringen. Verksamheten är i dessa fall av relativt begränsad omfattning 
och avser vardera ett mindre antal gästlägenheter eller rum. 
  
I samband med granskningen har det framkommit att man vid en verksamhet inom 
universitetet ingått ett avtal med en privat näringsidkare om förhyrning av ett stort 
antal hotellrum. Universitetets avdelning för inköp och upphandling har gjort 
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bedömningen att en upphandling borde göras men verksamheten har valt att inte 
genomföra en sådan eftersom man anser att detta inte krävs. 
 
De risker som IR ser med bristande samordning och bristande efterlevnad av uni-
versitetets regler är att effektiviteten kan påverkas negativt och att hanteringen blir 
mindre professionell. Det kan t.ex. innebära att olämpliga lokaler eller bostäder 
hyrs eller att avtalsvillkor godtas som senare kan leda till problem. Universitetet 
uppträder heller inte som en part vilket kan skapa förvirring hos fastighetsägare. 
Risk finns också att lokaler hyrs ut eller upplåtes med nyttjanderätt utan att det 
finns skriftliga avtal. Vid andrahandsuthyrning och upplåtelse med nyttjanderätt 
finns dessutom inte sällan en uppenbar risk för jäv då avtal ingås med bolag där 
anställda eller deras närstående har ett väsentligt inflytande.  
 
Enligt IR:s bedömning finns ett behov av en tydlig strategi för vad som ska gälla 
beträffande andrahandsuthyrning av lokaler eller avtal om nyttjanderätt. En avväg-
ning bör göras i vilka sammanhang och till vem uthyrning ska tillåtas där de risker 
som det innebär att tillåta främmande verksamheter i våra lokaler vägs in. För att 
få en samlad bild över vem som befinner sig i universitetets lokaler bör LU Bygg-
nad involveras i hanteringen. När det gäller anställda och deras bolag måste också 
regler om bisysslor och jäv beaktas innan beslut fattas om uthyrning.  
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns behov av förbättringar 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat rektor att: 


• Se över gällande regelverk  
• Införa regelbunden uppföljning av efterlevnaden 


Rektor har svarat: 
Universitetet instämmer i att det finns behov av förbättringar av den interna 
styrningen och kontrollen inom det granskade området och kommer att se över 
såväl tillämpliga regelverk som uppföljningen av dessa. 
 
LU Byggnad och LU Service ska se över gällande regelverk avseende förhyrning 
och andrahandsuthyrning av lokaler och bostäder. Finns behov av att revidera 
befintliga regelverk kommer det att göras. Arbetet, inklusive att eventuellt besluta 
om nya föreskrifter, beräknas vara klart under våren 2018.  
 
LU Byggnad och LU Service kommer årligen att följa upp efterlevnaden av 
aktuella regelverk. Uppföljningen kommer att ske genom en årlig förfrågan till 
fakulteterna. Vidare kommer möjlighet att följa upp efterlevnaden som en 
integrerad del av riskprocessen med hjälp av ett nytt systemstöd att undersökas. 
Uppföljningen kommer att påbörjas hösten 2018.  





		IR har rekommenderat rektor att:






 


Postadress Box 117  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.eken.lu.se/stipendier


Ekono mienheten  
Klemen s Gans landt  


Revisorer i anknutna stiftelser vid Lunds universitet 


Universitetet har 694 stiftelser med s.k. anknuten förvaltning. Stiftelserna är formellt 
egna juridiska personer men anknutna till universitetet, vilket bl.a. innebär att 
universitetsstyrelsen ytterst är ansvarig styrelse för stiftelserna. 


I stiftelselagen och stiftelseförordningen finns regler om revision av stiftelser. I stiftelser 
som förvaltas av en statlig myndighet skall, under vissa förutsättningar, revisor utses 
och entledigas av myndighetens styrelse. Detta gäller för stiftelser vars tillgångar vid 
utgången av föregående räkenskapsår har ett värde som understiger etthundra 
prisbasbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, f.n. 4 480 000 kronor. 
För stiftelser där värdet på tillgångarna överstiger detta gränsvärde utses och entledigas 
revisorerna av Länsstyrelsen i Stockholms län, enligt 23 § stiftelseförordningen 
(1995:1280).  


Länsstyrelsen har förordnat Grant Thornton Sweden AB att vara revisor under 2017-
2020 för de 103 anknutna stiftelser som överstiger etthundra prisbasbelopp. Den årliga 
kostnaden för revisionen av dessa stiftelser uppgår till  
73 335 kronor exklusive moms.  


Grant Thornton Sweden AB har även lämnat ett anbud på revision av de resterande 591 
anknutna stiftelserna vid Lunds universitet. Då förvaltning och redovisning av 
merparten av stiftelserna sker gemensamt (samförvaltning) innebär det en avsevärd 
arbetsbesparing och rationalisering att ha samma revisor i alla anknutna stiftelser. 
Anbudet uppgår till  
201 665 kronor per år exklusive moms. 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


        att utse Grant Thornton Sweden AB som revisor för räkenskapsåren 2017-2020 
avseende de till universitetet anknutna stiftelser vars tillgångar vid utgången av 
föregående räkenskapsår hade ett värde understigande etthundra prisbasbelopp enligt 
2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.  


2017-09-22 


Universitetsstyrelsen 


Dnr V 2017/1099 


Förslag Bilaga 10





		Revisorer i anknutna stiftelser vid Lunds universitet






 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64 
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2017-05-25 – 2017-08-24  


Namn Fakultet Ämne Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Arkady Yartsev Nat fak Kemisk fysik med inriktning 
mot ultrasnabb spektroskopi 
på kemiska reaktioner och 
nya material för 
solenergiomvandling 


Befordran 2017-06-08 


Yann Clough Nat fak Miljövetenskap Utlysning 2017-07-01 


Natascha Kljun Nat fak Miljövetenskap Utlysning 2017-09-01 


Jan Astermark Med fak Klinisk koagulationsmedicin Utlysning 2017-10-01 


Ulf Ekelund Med fak Akutsjukvård Befordran 2017-08-17 


Lennart Greiff Med fak Öron-, näs- och 
halssjukdomar ssk 
immunologi vid allergi och 
cancer 


Adjungerad 2017-09-01 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


38 st. 50 % 50 % 
Utlysningar 3 st. 3 st. 


Befordringar 6 st. 7 st. 
Kallelser - - 


Gäst 8 st. 2 st. 
Adjungerad 2 st. 7 st. 


2017-08-29 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
66 st. 44 % 56 % 


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


Kallelser 1 st. - 
Gäst 8 st. 6 st. 


Adjungerad 3 st. 9 st. 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
56 st. 34 % 66 % 


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


Kallelser - 1 st. 
Gäst 7 st. 3 st. 


Adjungerad 3 st. 10 st. 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2017-05-25 – 2017-08-24






Styre lsen 


Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017


Lunds universitet redovisar här delårsrapport för perioden 1 januari 2017 – 30 juni 2017 samt 
resultatprognos för helåret 2017. Rapporten är upprättad i enlighet med förordning om årsredovisning och 
budgetunderlag (2000:605) samt regleringsbrev för budgetåret 2017 med tillkommande regeringsbeslut. 


Sammanfattning 


Lunds universitet har under de senaste åren haft en stark ekonomisk utveckling som avtog något under 2015 
och den avtagande trenden har fortsatt även under 2017. Det är framför allt inom forskningen som 
verksamheten ökat genom framgångar i att få forskningsmedel både från statsmakten och från externa 
bidragsgivare, men den stora andelen externfinansiering innebär också en utmaning för universitetet i form 
av ett ökat samfinansieringsbehov till forskningsprojekt och infrastruktur. Uppbyggnaden av MAX IV-
laboratoriet, som invigdes i juni 2016, är en del av universitetets expansion och det är här som en stor andel 
av de oförbrukade bidragen redovisas.   


Universitetets myndighetskapital minskar något under första halvåret 2017 men beräknas öka vid årets slut. 
Ett ökat fokus på myndighetskapitalet innebär att det framöver också kommer att tas i anspråk för de 
ändamål som fakulteterna planerar med syfte att skapa högkvalitativ verksamhet.   


Inom utbildningen har universitetet ett mycket högt söktryck men otillräckliga resurser, och fakulteterna 
arbetar med att få en utbildningsverksamhet som är i ekonomisk balans samtidigt som den håller högsta 
möjliga kvalitet. Önskemål om ett höjt takbelopp och höjda ersättningsnivåer har framförts till regeringen. I 
den senaste prognosen över anslaget till utbildning beräknas utfallet för 2017 bli cirka 90 mnkr över 
regeringens takbelopp.    


Resultatet per den 30 juni visar ett underskott på -5 mnkr (underskott på -78 mnkr per den 30 juni 2016) 
fördelat på ett underskott om -27 mnkr inom utbildningen och ett överskott om 22 mnkr inom forskningen. 
Bokföringen av universitetets kostnader för semesterlöneåtagande har belastat resultatet med cirka 102 mnkr, 
vilket innebär att universitetet skulle ha visat ett överskott på 97 mnkr (överskott 27 mnkr 30 juni 2016) om 
hänsyn inte togs till denna post.  


Prognosen för 2017 visar en fortsatt expansion främst inom forskningen. Det prognostiserade utfallet för året 
är 65 mnkr i överskott fördelat på ett underskott om -14 mnkr inom utbildning och ett överskott om 79 mnkr 
inom forskning.  


2017-08-14  Dnr V 2017/948


Regeringen 
Utbildningsdepartementet 


 1 (11) DELÅRSRAPPORT 
Bilaga 13 a







2 
Resultat per den 30 juni 2017 


Lunds universitet redovisar ett underskott på -5 mnkr för första halvåret 2017 att jämföra med ett underskott 
på -78 mnkr för första halvåret 2016, se nedanstående tabell. För en mer detaljerad redovisning, se 
resultaträkningen på sidan 8. Intäkter och kostnader i tabellen inkluderar transfereringar och 
uppbördsverksamhet. Budgeterat resultat för första halvåret 2017 är ett överskott på 2 mnkr. 


De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande medför att personalkostnaderna 
per den 30 juni belastats med cirka 171 mnkr (175 mnkr 2016) varav cirka 102 mnkr (105 mnkr 2016) har 
påverkat (minskat) resultatet. Denna effekt försvinner under andra halvåret och kvarstår alltså inte vid 
årsskiftet. Det betyder att resultatet för första halvåret skulle visa ett överskott på 97 mnkr (överskott på 27 
mnkr 2016) om hänsyn inte togs till denna post. 


Verksamheten inom utbildningen är, mätt i ekonomiska termer, relativt oförändrat jämfört med föregående 
år och visar ett underskott på -27 mnkr, 12 mnkr sämre än budgeterat resultat för halvåret.  


Universitetet har ett mycket högt söktryck men otillräckliga resurser inom utbildningen. De senaste åren har 
fakulteterna arbetat med att få en utbildningsverksamhet som är i ekonomisk balans samtidigt som den håller 
högsta möjliga kvalitet, men det är en uppgift som tar tid att genomföra. Önskemål har framförts till 
regeringen om ett höjt takbelopp och höjda ersättningsnivåer. I den prognos över anslaget till utbildning som 
beslutades i maj beräknas utfallet för 2017 bli cirka 90 mnkr (94 mnkr 2016-12-31) över regeringens 
takbelopp. Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer (motsvarande 198 mnkr), och 
kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av årets så kallade överproduktion. 


Verksamheten inom forskningen ökar och redovisar ett överskott om 22 mnkr (underskott på -13 mnkr 2016) 
för perioden.   


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Resultat (mnkr) 2017 2016 %


Intäkter 4 278 4 195 83 2,0%
Kostnader 4 283 4 273 10 0,2%
Resultat -5 -78 73


Resultat 30 juni 30 juni FörändringFörändring
per verksamhetsgren (mnkr) 2017 2016 %


Utbildning
Intäkter 1 242 1 218 24 2,0%
Kostnader 1 269 1 283 -14 -1,1%
Resultat -27 -65 38


Forskning
Intäkter 3 036 2 977 59 2,0%
Kostnader 3 014 2 990 24 0,8%
Resultat 22 -13 35


Totalt resultat -5 -78 73
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Den externfinansierade forskningen fortsätter att öka och därigenom också behovet av samfinansiering. För 
fakulteterna och för universitetet som helhet är det ökande samfinansieringsbehovet en allt större utmaning. 
En annan utmaning är behovet av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur, och i 
universitetets resursfördelning avsätts medel för detta.  
 
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
 
 


 
 
 
Verksamhetens intäkter uppgår till 4 278 mnkr inklusive transfereringar vilket är en ökning med 83 mnkr 
jämfört med delåret 2016. 
 
Intäkter av anslag uppgår till 2 252 mnkr vilket är en ökning med 54 mnkr jämfört samma period 2016. 
Anslaget har som vanligt uppräknats med pris- och löneomräkningen.  
 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 8 mnkr och uppgår till 335 mnkr.  
 
Bidragsintäkterna uppgår till 1 548 mnkr och har ökat med 37 mnkr sedan föregående delår.  
 
Bidragsinkomsterna (inflödet av nya bidrag) är på en likvärdig nivå som föregående år.   
 
De största bidragsfinansiärerna är Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt EU.  
 
De finansiella intäkterna uppgår till 9 mnkr vilket är en ökning från föregående år med 4 miljoner.  
Intäkterna från räntekontot hos Riksgälden härrör sig från den upplåning som gjorts och är obetydliga vid 
delåret och saldot utgörs av vinster från placeringar av de fonder som ingår i LU:s balansräkning. 
 
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 2 mnkr är hänförligt till LU Holding AB.  
 
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 4 283 mnkr inklusive transfereringar vilket är en ökning 
med 10 mnkr jämfört med delåret 2016.  


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Intäkter (mnkr) 2017 2016 %


Intäkter av anslag 2 252 2 198 54 2,5%
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 335 343 -8 -2,3%
Intäkter av bidrag 1 548 1 511 37 2,4%
Finansiella intäkter 9 5 4 80,0%
Resultat från andelar i hel-
och delägda företag 2 3 -1
Transfereringar 132 135 -3 -2,2%


Totala intäkter 4 278 4 195 83
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Kostnader för personal uppgår till 2 660 mnkr och har ökat med 21 mnkr jämfört med föregående delår. 


Antalet anställda (omräknat till heltidsekvivalenter) uppgår till 6 575 medarbetare vilket innebär en 
minskning med 82 sedan årsskiftet och 35 sedan delåret 2016. De senaste årens ökning av antalet 
heltidsekvivalenter bröts 2015 och minskningen har fortsatt 2016 och 2017. Det skiljer sig mellan de olika 
personalkategorierna. Den personalkategori som visar den tydligaste minskningen är innehavare av 
doktorandtjänst som minskat med 88 heltidsekvivalenter sedan årsskiftet. Den personalkategori som visar 
den tydligaste ökningen är innehavare av meriteringstjänster som ökat med 26 heltidsekvivalenter sedan 
årsskiftet.   


Kostnader för lokaler uppgår till 501 mnkr och det är en ökning jämfört med föregående delår med 8 mnkr. 


Övriga driftkostnader uppgår till 759 mnkr och visar en minskning med 14 mnkr jämfört med föregående 
delår. Detta beror i huvudsak på att förbrukningen av driftkostnader planeras öka under andra halvåret.  


De finansiella kostnaderna uppgår till 9 mnkr, en minskning med 6 mnkr sedan föregående år och beror i 
huvudsak på negativ ränta på Riksgäldens räntekonto. 


Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till 222 mnkr vilket är en ökning med 4 mnkr jämfört med 
föregående år.  


Balansräkning per den 30 juni 2017 


I nedanstående tabeller redovisas balansräkningens tillgångs- och skuldsida. För en mer detaljerad 
redovisning, se balansräkningen på sidorna 9 och 10. 


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Kostnader (mnkr) 2017 2016 %


Kostnader för personal 2 660 2 639 21 0,8%
Kostnader för lokaler 501 493 8 1,6%
Övriga driftkostnader 759 773 -14 -1,8%
Finansiella kostnader 9 15 -6 -40,0%
Avskrivningar och nedskrivningar 222 218 4 1,8%
Transfereringar 132 135 -3 -2,2%


Totala kostnader 4 283 4 273 10
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Balansräkningen omsluter 6 876 mnkr.  
En post med stor förändring är kassa och bank som uppgår till 3 347 och som har ökat med 182 mnkr vilket 
till största del beror på att LU:s oförbrukade bidrag ökat.  


De finansiella anläggningstillgångarna består bland annat av andelar i LU Holding AB och av aktie- och 
räntefonder i vilka donationsmedel är placerade. 


Periodavgränsningsposter på tillgångssidan består främst av upplupna bidragsintäkter och av förutbetalda 
lokalkostnader.  


Myndighetskapitalet per den 30 juni innehåller kapitalförändring enligt resultaträkningen. 


Periodavgränsningsposter består till största delen, 3 726 mnkr, av oförbrukade bidrag som har ökat med 254 
mnkr sedan 30 juni 2016 och ökat med 100 mnkr sedan årsskiftet. Av de oförbrukade bidragen svarar MAX 
IV-laboratoriet för 1 329 mnkr och medicinska fakulteten för 1 000 mnkr. Som framgår av diagrammet 
nedan har de senaste årens ökning av oförbrukade bidrag skett främst inom MAX IV-laboratoriet. 
Periodavgränsningsposter består också av upplupna kostnader för till exempel semesterlöner och sociala 
avgifter på dessa samt av övriga förutbetalda intäkter.  


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Tillgångar (mnkr) 2017 2016 %


Immateriella anläggningstillgångar 16 16 0 0,0%
Materiella anläggningstillgångar 2 337 2 333 4 0,2%
Finansiella anläggningstillgångar 228 209 19 9,1%
Varulager m m 6 11 -5
Kortfristiga fordringar 197 183 14 7,7%
Periodavgränsningsposter 745 622 123 19,8%
Kassa och bank 3 347 3 165 182 5,8%


Summa tillgångar 6 876 6 539 337


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Kapital och skulder (mnkr) 2017 2016 %


Myndighetskapital 1 453 1 254 199 15,9%
Avsättningar (pensioner och liknande) 86 82 4 4,9%
Skulder m m 954 1 069 -115 -10,8%
Periodavgränsningsposter 4 383 4 134 249 6,0%


Summa kapital och skulder 6 876 6 539 337
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Prognos för verksamhetsåret 2017 


Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som med sin mångfald och sina starka miljöer för utbildning, 
forskning och innovation tar sig an komplexa kunskapsproblem och globala utmaningar. Målet är att vara ett 
universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. De strategiska 
utmaningarna är många, och en förutsättning för att lyckas är en stabil och ansvarsfull ekonomisk utveckling. 


Prognosen för 2017 visar ett överskott på 65 mnkr. Det är 30 mnkr högre än förra årets prognos och 61 mnkr 
högre än helårsbudgeten för 2017. Största anledningen till ökningen jämfört med budget 2017 är ökade 
avgifts- och bidrags-intäkter. På kostnadssidan ökar lokalkostnader något och övriga driftskostnader 
minskar.    


Fram till och med 2015 har verksamheten vid Lunds universitet expanderat kraftigt. Denna expansion avtog 
under 2015 och den avstannande trenden tycks fortsätta även 2017. Uppbyggnaden av MAX IV-
anläggningen som invigdes i juni 2016 har bidragit till universitetets expansion. Bidragsinkomsterna 
fortsätter öka för universitetet som helhet men inte i samma takt som tidigare år. Ökningen av oförbrukade 
bidrag sker framförallt hos MAX IV-laboratoriet.  


Prognosen bygger på de prognoser fakulteterna/motsvarande har lämnat. 


Räntenettot förväntas bli negativt 2017. 


Prognosens resultat fördelar sig med ett underskott om -14 mnkr inom utbildning och ett överskott om 79 
mnkr inom forskning. 


Prognos Utfall Förändring Förändring
Resultat (mnkr) 2017 2016 %


Intäkter 8 630 8 384 246 2,9%
Kostnader 8 565 8 260 305 3,7%
Resultat 65 124 -59
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Myndighetskapitalets utveckling  


Lunds universitets myndighetskapital uppgår den 30 juni 2017 till 1 453 mnkr vilket betyder en minskning 
om 3 mnkr jämfört med 31 december 2016 och en ökning jämfört med föregående delår. Prognosen för 2017 
visar ett överskott med 65 mnkr vilket skulle medföra ett utgående myndighetskapital på 1 521 mnkr.  
 
Universitetet arbetar aktivt för att minska myndighetskapitalet. Universitetsstyrelsen beslutade 2013 om ett 
internt mål för myndighetskapitalet. Måltalet, som beräknas genom att myndighetskapitalet ställs i relation 
till totala kostnader, ska vara högst 15 procent vid utgången av 2018. Under senaste året har arbetet 
intensifierats. 
 
 


 
 
 
Beslut 
 
Beslut om att avge denna delårsrapport har idag på universitetsstyrelsens vägnar fattats av styrelsens 
ordförande Jonas Hafström efter samråd med rektor Torbjörn von Schantz. I beredningen av ärendet har 
förvaltningschef Susanne Kristensson och planeringschef Tim Ekberg deltagit. 
 
Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning.  
 
Lund den 14 augusti 2017 
 
 
 
 
 
Jonas Hafström 


Filip Bengtsson 
(Sektionen Ekonomi) 


 


Prognos, resultat
per verksamhetsgren (mnkr) 2017 Utfall 2016 Förändring


Utbildning -14 -9 -5


Forskning 79 133 -54


Totalt resultat 65 124 -59


30 juni 30 juni 31 dec
Myndighetskapital (mnkr) 2017 2016 2016


Statskapital 23 23 23
Donationskapital 6 5 5
Resultatandelar i dotterföretag 37 33 33
Balanserad kapitalförändring 1 392 1 271 1 271
Årets kapitalförändring -5 -78 124
Summa myndighetskapital 1 453 1 254 1 456
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Resultaträkning
Prognos


Belopp i tkr 20170101--0630 20160101--0630 20170101--1231


Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 2 252 243 2 198 591 4 511 000


Intäkter av avgifter och andra ersättningar 335 214 342 824 776 349


Intäkter av bidrag 1 548 112 1 510 661 3 064 702


Finansiella intäkter 9 542 5 134 14 452


= Summa 4 145 110 4 057 210 8 366 503


Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal -2 660 097 -2 639 516 -4 984 832


Kostnader för lokaler -501 174 -493 068 -1 026 042


Övriga driftkostnader -758 988 -772 990 -1 815 472


Finansiella kostnader -9 315 -15 090 -18 000


Avskrivningar och nedskrivningar -221 787 -217 654 -459 055


= Summa -4 151 361 -4 138 318 -8 303 401


Verksamhetsutfall -6 251 -81 108 63 102


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 1 660 2 968 1 660


Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m samt andra intäkter som ej inte disp. av mynd


Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet


Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 24 529 27 493 48 087


Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 75 177 71 689 205 486


Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 32 296 35 439 8 302


Lämnade bidrag -132 003 -134 621 -261 875


= Saldo 0 0 0


Årets kapitalförändring -4 590 -78 140 64 762
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Balansräkning


Belopp i tkr 2017-06-30 2016-06-30


TILLGÅNGAR


Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 7 052 898


Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 247 15 259


Summa immateriella anläggningstillgångar 16 299 16 157


Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 312 690 334 193


Maskiner, inventarier, installationer m m 1 683 316 1 535 603


Pågående nyanläggningar 341 179 458 096


Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 5 100


Summa materiella anläggningstillgångar 2 337 186 2 332 992


Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag 59 014 56 354


Andra långfristiga värdepappersinnehav 166 781 150 948


Andra långfristiga fordringar 2 000 2 000


Summa finansiella anläggningstillgångar 227 796 209 301


Varulager m m
Varulager och förråd 5 902 10 749


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 71 780 75 026


Fordringar hos andra myndigheter 122 934 105 800


Övriga kortfristiga fordringar 1 978 1 937


Summa kortfristiga fordringar 196 691 182 763


Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 263 817 264 860


Upplupna bidragsintäkter 451 592 334 970


Övriga upplupna intäkter 29 402 22 591


Summa periodavgränsningsposter 744 811 622 422


 Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 0 0


Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 3 283 194 3 098 196


Kassa och bank 64 203 66 865


Summa kassa och bank 3 347 397 3 165 061


SUMMA TILLGÅNGAR 6 876 082 6 539 446
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Balansräkning


Belopp i tkr 2017-06-30 2016-06-30


KAPITAL OCH SKULDER


Myndighetskapital
Statskapital 23 073 22 916


Donationskapital 5 660 4 860


Resultatandelar i hel- och delägda företag 37 354 33 386


Balanserad kapitalförändring 1 391 820 1 271 149


Kapitalförändring enligt resultaträkningen -4 590 -78 140


Summa myndighetskapital 1 453 317 1 254 171


Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 34 970 35 500


Övriga avsättningar 50 684 46 978


85 654 82 478


Skulder m m
Lån i Riksgäldskontoret 517 552 569 930


Skulder till andra myndigheter 149 227 161 948


Leverantörsskulder 139 470 164 535


Övriga kortfristiga skulder 146 369 168 540


Depositioner 1 924 4 380


Summa skulder m m 954 542 1 069 334


Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 473 251 481 895


Oförbrukade bidrag 3 726 030 3 471 994


Övriga förutbetalda intäkter 183 288 179 575


Summa periodavgränsningsposter 4 382 568 4 133 464


SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 6 876 082 6 539 446


ANSVARSFÖRBINDELSER


1. Statliga garantier för lån och krediter inga inga


2. Övriga ansvarsförbindelser avseende hyresavtal inga 216 405
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Sekt ionen Ekonomi  


Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2017 samt prognos 
för 2017 


Sammanfattning 


• Lunds universitet visar per den 30 juni 2017 ett underskott på -5 mnkr
fördelat på ett underskott på -27 mnkr inom utbildning och ett överskott på
22 mnkr inom forskning. Redovisningen av löpande semesterkostnad har
belastat resultatet med cirka -102 mnkr.


• Det finansiella resultatet är nära noll vilket är 5 mnkr bättre än budgeten för
samma period.


• I den prognos för helåret som är upprättad i samband med detta bokslut
redovisas ett överskott för året på 65 mnkr (budget 4 mnkr) fördelat på ett
underskott om -14 mnkr inom utbildning (budget -30 mnkr) och ett överskott
om 79 (budget 34 mnkr) mnkr inom forskning.


• Beräknat utgående myndighetskapital 2017 är 1 521 mnkr.
• Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas


bli cirka 90 mnkr över regeringens takbelopp för 2017 (så kallad
överproduktion).


• Externa bidragsinkomster uppgår till 1 622 mkr per 30 juni, en ökning med 88
mnkr jämfört med samma period föregående år. Oförbrukade bidrag
(inkomna till Lunds universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till
3 726 mnkr vilket är en ökning med 100 mnkr sedan årsskiftet.


• En minskning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med -82
heltidsekvivalenter till totalt 6 575.


Resultat per den 30 juni 2017 
Lunds universitet redovisar per den 30 juni 2017 ett underskott på -5 mnkr att jämföra med 
ett budgeterat överskott på 2 mnkr. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades ett 
underskott på -78 mnkr.  


Utfall Budget Avvikelse Utfall
Resultat (mnkr) 2017-06-30 2017-06-30 mot budget 2016-06-30
Intäkter 4 147 4 146 1 4 060
Kostnader 4 152 4 144 8 4 138
Resultat -5 2 -7 -78


Budgeten redovisas i tolftedelar


2017-09-06 


1(8) 


Dnr V 2017/948 


MISSIV Bilaga 13 b
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Periodens intäkter visar på totalnivå ytterst liten avvikelse mot budget. Bidragsintäkterna är 
något högre och avgiftsintäkterna något lägre.  
 
Kostnadssidan totalt ligger över budget med 8 mnkr, 4 152 mnkr mot budget 4 144 mnkr.  
 
Personalkostnaderna visar ett utfall som är 168 mnkr högre än budget vilket förklaras av 
bokföring av semesterlönekostnader med 171 mnkr. Driftskostnaderna är 160 mnkr lägre 
än budget vilket kan bero både på en viss överbudgetering och på att de brukar öka i slutet 
av året vilket de flesta fakulteterna hävdar. Övriga kostnadsposter visar endast mindre 
avvikelser mot budget. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande innebär per 
den 30 juni en bokförd kostnadshöjning med cirka 106 mnkr (105 mnkr 2015), och 
personalkostnaderna har ökats med cirka 168 mnkr. Effekten av löpande semesterkostnader 
budgeteras inte eftersom det för helåret i stort sett inte blir någon påverkan. Principen för 
redovisning av semesterlönekostnaden har ändrats under 2016 och redovisas endast totalt 
för LU och visas inte i fakulteternas utfall.  
 
Det finansiella resultatet för perioden är ett underskott på -1 miljoner på grund av den 
negativa räntan på räntekontot hos Riksgälden. Resultatandel från LU Holding AB är +2 
mnkr.  
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett underskott med -27 mnkr vilket är 12 mnkr sämre än budget. 
Avvikelsen mot budget är liten och ingen av fakulteterna visar något underskott. 
 
Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i maj visar ett beräknat utfall 
2017 som är cirka 90 mnkr (94 mnkr 2016-12-31) över regeringens takbelopp (så kallad 
överproduktion). Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer 
(motsvarande 198 mnkr), och kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av årets 
så kallade överproduktion. 
 
Resultatet för forskning är ett överskott på 22 mnkr vilket är 5 mnkr högre än budgeterat. 
Avvikelsen mot budget är liten och ingen av fakulteterna visar något större underskott. 
 
 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat  ligger i stort sett i nivå med eller något bättre än budget, Medicin, 
LTH, Samhällsvetenskap, MAX IV, Natur, EHL och Gemensam förvaltning ligger något 
bättre än budget totalt och Tekniska kst sämre. Medicinska fakultetet redovisar ett 
överksott jämfört med periodens budget med 23 miljoner och Tekniska kst ett underskott 
med -127 mnkr.  


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall
verksamhetsgren (mnkr) 2017-06-30 2017-06-30 mot budget 2016-06-30
Utbildning -27 -15 -12 -65
Forskning 22 17 5 -13
Totalt -5 2 -7 -78


Budgeten redovisas i tolftedelar
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I huvudsak anges att det bättre resultatet beror främst på något ökade bidragsintäkter än 
beräknat och att återbesättning av vakanser och tjänstledigheter dröjt. Även ojämn 
fördelning av kostnader och intäkter över året anges som skäl.  
 
Medicinska fakulteten anger även att utbildningsuppdraget inom 
omvårdnadsutbildningarna inte nås helt. Från och med 2016 har redovisningsprincipen för 
semesterkostnader ändrats och dessa bokförs endast på totalnivå, därav underskottet på de 
tekniska kostnadsställena.  
 


 
 


 
 


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr 2017-06-30 2017-06-30 2016-06-30
EHL 5 1 4 3 2
Humaniora, teologi 0 -3 3 -5 5
Juridik -2 -2 0 -3 1
Konst, musik, teater 2 0 2 1 1
LTH 11 2 9 6 5
Medicin 4 -1 5 6 -2
Natur 0 -3 3 1 -1
Samhällsvetenskap 6 0 6 4 2
USV -1 -1 0 -3 2
LUKOM 1 0 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 6 0 6 2 4
Tekniska kst -77 -8 -69 -81 4
Övriga verksamheter    1) 2 0 2 4 -2
Summa                          2) -43 -15 -28 -65 22


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr 2017-06-30 2017-06-30 2016-06-30
EHL 6 0 6 3 3
Humaniora, teologi -4 -2 -2 -1 -3
Juridik -3 -2 -1 1 -4
Konst, musik, teater 0 0 0 1 -1
LTH 4 -2 6 2 2
Medicin 21 2 19 18 3
Natur 12 4 8 5 7
Samhällsvetenskap 9 -1 10 8 1
USV -10 -6 -4 -3 -7
LUKOM 0 -2 2 1 -1
MAX IV-laboratoriet 24 9 15 14 10
Gemensam förvaltning 12 -6 18 -3 15
Tekniska kst -35 23 -58 -60 25
Övriga verksamheter    1) 2 0 2 1 1
Summa                          2) 38 17 21 -13 51
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 juni 2017 
uppgår till 1 622 mnkr, en ökning med 89 mnkr jämfört med samma period 2016. Vissa 
fakulteter visar på en ökning och andra på en sänkning jämfört med samma period förra 
året. De största ökningarna återfinns vid Medicin (+32), MAX IV (+31), Gemensam 
förvaltning (+19), Natur (+18) och HT (+15). De största minskningarna återfinns vid SAM 
(-11) och EHL (-7).  
 
Största bidragsinkomsterna för årets sex första månader visar Medicinska fakulteten (537 
mnkr), LTH (344 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (294 mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 30 juni 2017. 
 


 
 
 
Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som inte 
förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas som 
oförbrukade bidrag. Per den 30 juni 2017 uppgår oförbrukade bidrag till 3 726 mnkr, en 
ökning med 254 mnkr sedan 30 juni 2016 och en ökning med 100 mnkr sedan årsskiftet. 
Av de oförbrukade bidragen svarar MAX IV-laboratoriet för 1 329 mnkr och medicinska 
fakulteten för 1 000 mnkr. Som framgår av diagrammet nedan har de senaste årens ökning 
av oförbrukade bidrag skett främst inom MAX IV-laboratoriet.  
 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr 2017-06-30 2017-06-30 2016-06-30
EHL 11 1 10 6 5
Humaniora, teologi -4 -5 1 -6 2
Juridik -5 -4 -1 -2 -3
Konst, musik, teater 2 0 2 2 0
LTH 15 -1 16 8 7
Medicin 25 2 23 24 1
Natur 12 1 11 6 6
Samhällsvetenskap 15 -1 16 12 3
USV -11 -7 -4 -6 -5
LUKOM 1 -2 3 1 0
MAX IV-laboratoriet 24 9 15 14 10
Gemensam förvaltning 18 -6 24 -1 19
Tekniska kst -112 15 -127 -141 29
Övriga verksamheter    1) 4 0 4 5 -1
Summa                          2) -5 2 -7 -78 73
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu och Universitetsbiblioteket.
2) Fakulteternas resultat ej interneliminerat.


Inkomster från de största finansiärerna (mnkr) Utfall Utfall
 2017-06-30 2016-06-30 Förändring
Vetenskapsrådet 519 514 5
Knut & Alice Wallenbergs stft 174 110 64
EU 143 105 38
Stft str.forskn (SSF) 58 46 12
Formas 53 43 10
Region Skåne 51 46 5
Statens energimyndighet 42 66 -24
VINNOVA 40 42 -2
Summa 1 080 972 108


Totala bidragsinkomster 1 622 1 534 88
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Anställda 
Antalet anställda uttryckt som en ögonblicksbild av antalet heltidsekvivalenter i juni 2017 
uppgår till 6 575, vilket innebär en minskning med 82 sedan årsskiftet och 35 sedan delåret 
2016 
 
Sju av nio personalkategorier minskar i någon omfattning. Den kategorier som i särklass 
minskar mest är doktorandtjänster (-88). Ökar gör meriteringsanställningar (25) och 
administrativ personal (21).  
 
Minskningarna inom kategorin doktorandtjänster redovisas främst vid LTH  
(-38), Medicin (-19), Samhällsvetenskap, och HT (-11). De senare har beslutat om 
antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander 2017 vilket innebär att trenden 
förväntas fortsätta under andra hälften av året för fakulteten. 
 
I kategorin meriteringsanställning ingår i juni 2017 postdoktor (200), biträdande 
universitetslektor (110) och forskarassistent (4). De största ökningarna inom kategorin 
redovisas främst inom Samhällsvetenskap (8), Medicin (5) och LTH (5) 
 
I kategorin administrativ personal har den största ökningen skett inom Gemensam 
förvaltning (22), LTH (6) och Natur (5). Medicin minskar (7). 
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell.  
 


 
 


Antal heltidsekvivalenter per   
anställningskategori 2017-06-30 2016-12-31 antal %
Innehavare av doktorandtjänst 1 266 1354 -88 -6,5%
Meriteringsanställningar 314 289 25 8,7%
Lektor 860 870 -10 -1,1%
Professor 670 671 -1 -0,1%
Adjunkt 233 245 -12 -4,9%
Annan undervisande och forskande personal 943 949 -6 -0,6%
Administrativ personal 1 461 1440 21 1,5%
Bibliotekspersonal 159 160 -1 -0,6%
Teknisk personal 669 679 -10 -1,5%
Summa 6 575 6 657 -82 -1,2%


Förändring







 
 6 
Analysen av antalet heltidsekvivalenter kan också göras i ett längre perspektiv, se 
nedanstående diagram. 
 


 
 
 
Helårsprognos 2017 
Prognosen för 2017 visar ett överskott på 65 mnkr fördelat med -14 mnkr inom utbildning 
och 79 mnkr inom forskning. Prognostiserat resultat ligger 61 mnkr bättre än budget på 4 
mnkr, vilket med tanke på att omsättningen beräknas till ca 8,3 miljarder får anses vara en 
mindre avvikelse, 0,74 %. 
 


 
 
 
 
Största anledningen till ökningen jämfört med budget 2017 är ökade avgiftsintäkter (41) 
och bidragsintäkter (26). På kostnadssidan (15) ökar lokalkostnader något och övriga 
driftskostnader minskar.    
 
Även om övriga driftskostnader är sänkta i 2017-års prognos (1 815) ligger de högt i 
jämförelse med utfall 2015 (1 568) och 2016 (1 536). Det finns skäl att anta att utfallet blir 
lägre och att resultatet därmed kommer bli högre än prognosen nu anger.   
 
 


Prognos
per verksamhetsgren (mnkr) 2017 Utfall 2016 Förändring


Utbildning -14 -9 -5


Forskning 79 133 -54


Totalt resultat 65 124 -59
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De flesta fakulteterna redovisar bättre resultat än budget i sina prognoser till årets slut. 
Störst positiv avvikelse visar Medicin (31), Gemensam förvaltning (19) och 
Samhällsvetenskap (11).  
 
Anledningen till Medicins avvikelse i prognosen beror på att inflödet av externa medel 
beräknas bli något bättre än beräknat medan tillsättningen av vakanser och tjänstledigheter 
är något fördröjt. Vidare anges att utbildningsuppdraget inte nås till fullo inom 
omvårdnadsutbildningarna.  
 
Lunds universitets myndighetskapital uppgår den 30 juni 2017 till 1 453 mnkr vilket 
betyder en minskning om 3 mnkr jämfört med 31 december 2016. Prognosen för 2017 visar 
ett överskott med 65 mnkr vilket skulle medföra ett utgående myndighetskapital på 1 521 
mnkr.  
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
  


 
 


Totalt Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr 2017 2017
EHL 4 1 3
Humaniora, teologi -6 -10 4
Juridik -9 -9 0
Konst, musik, teater 0 -1 1
LTH -1 -2 1
Medicin 35 4 31
Natur 2 3 -1
Samhällsvetenskap 7 -4 11
USV -18 -13 -5
LUKOM 1 -4 5
MAX IV-laboratoriet 30 18 12
Gemensam förvaltning 7 -12 19
Tekniska kst 11 32 -21
Övriga verksamheter           1) 2 1 1
Summa                                 2) 65 4 61
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu  och Universitetsbiblioteket.
2) Fakulteternas prognos ej interneliminerad.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2017 2017
EHL 2 1 1
Humaniora, teologi -2 -6 4
Juridik -4 -4 0
Konst, musik, teater 1 0 1
LTH 4 4 0
Medicin 4 -1 5
Natur -4 -5 1
Samhällsvetenskap 3 -2 5
USV -2 -2 0
LUKOM 3 0 3
MAX IV-laboratoriet 0 0 0
Gemensam förvaltning 6 0 6
Tekniska kst -26 -15 -11
Övriga verksamheter           1) 1 0 1
Summa                                 2) -14 -30 16
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Fakulteternas bedömning 
 
 
  


Forskning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2017 2017
EHL 2 0 2
Humaniora, teologi -4 -4 0
Juridik -5 -5 0
Konst, musik, teater -1 -1 0
LTH -5 -6 1
Medicin 31 5 26
Natur 6 8 -2
Samhällsvetenskap 4 -2 6
USV -16 -11 -5
LUKOM -2 -4 2
MAX IV-laboratoriet 30 18 12
Gemensam förvaltning 1 -12 13
Tekniska kst 37 47 -10
Övriga verksamheter           1) 1 1 0
Summa                                 2) 79 34 45


Totalt Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr 2017 2017
EHL 4 1 3
Humaniora, teologi -6 -10 4
Juridik -9 -9 0
Konst, musik, teater 0 -1 1
LTH -1 -2 1
Medicin 35 4 31
Natur 2 3 -1
Samhällsvetenskap 7 -4 11
USV -18 -13 -5
LUKOM 1 -4 5
MAX IV-laboratoriet 30 18 12
Gemensam förvaltning 7 -12 19
Tekniska kst 11 32 -21
Övriga verksamheter           1) 2 1 1
Summa                                 2) 65 4 61
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu  och Universitetsbiblioteket.
2) Fakulteternas prognos ej interneliminerad.
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 juni 2017 Bilaga 1.


(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall 
Totalt 30-jun-17 30-jun-17 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2016 2015
Intäkter
Anslag 2 252 2 256 -4 -0,2 4 511 4 511 4 511 4 400 3 946
Avgifter 335 368 -33 -8,8 735 776 786 732 754
Bidrag 1 548 1 520 29 1,9 3 039 3 065 3 048 2 964 2 776
Finansiella intäkter 10 4 7 185,7 7 14 9 17 25
Resultatandelar 2 0 2 0,0 0 2 0 3 12
Summa intäkter 4 147 4 146 1 0,0 8 292 8 368 8 354 8 116 7 513
Kostnader
Personal * 2 660 2 493 168 6,7 4 985 4 985 4 989 4 945 4 850
Lokaler 501 493 8 1,6 986 1 026 1 018 1 004 1 008
Övrig drift 760 920 -160 -17,3 1 839 1 815 1 845 1 568 1 536
Finansiella kostnader 9 7 2 28,6 14 18 14 28 18
Avskrivningar 222 232 -10 -4,3 464 459 463 447 380
Summa kostnader 4 152 4 144 8 0,2 8 288 8 303 8 329 7 992 7 792


Kapitalförändring -5 2 -7 4 65 25 124 -279


Beräknat utg myndighetskapital 1 452 1 459 -7 -0,5 1 461 1 522 1 482 1 457 1 331


Transfereringar och uppbörd 132 118 14 11,9 237 261 250 268 807


* Löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 171 mnkr, varav cirka 106 mnkr påverkar resultatet (utfallet 30 juni)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-jun-17 30-jun-17 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2016 2015
Summa intäkter 1 215 1 229 -14 -1,1 2 457 2 496 2 502 2 397 2 445
Summa kostnader 1 242 1 244 -2 -0,1 2 487 2 510 2 499 2 406 2 404
Kapitalförändring -27 -15 -12 -30 -14 3 -9 41


Beräknat utg myndighetskapital 331 343 -12 -3,5 328 344 361 358 366


Transfereringar och uppbörd 27 22 5 22,7 45 45 45 55 59


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-jun-17 30-jun-17 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2016 2015
Summa intäkter 2 932 2 918 15 0,5 5 835 5 872 5 851 5 719 5 068
Summa kostnader 2 910 2 901 10 0,3 5 801 5 793 5 829 5 586 5 388
Kapitalförändring 22 17 5 34 79 22 133 -320


Beräknat utg myndighetskapital 1 122 1 117 5 0,4 1 133 1 178 1 121 1 099 965


Transfereringar och uppbörd 105 96 9 9,4 192 216 205 213 748


antal 30 
juni-17


antal               
31 dec-16


föränd. 
antal


förändr.  
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 266 1 354 -88 -6,5
Meriteringsanställningar 314 289 25 8,7
Lektor 860 870 -10 -1,1
Professor 670 671 -1 -0,1
Adjunkt 233 245 -12 -4,9
Annan underv & forskande personal 943 949 -6 -0,6
Administrativ personal 1 461 1 440 21 1,5
Bibliotekspersonal 159 160 -1 -0,6
Teknisk personal 669 679 -10 -1,5
Summa 6 575 6 657 -82 -1,2


Perioden Helår 2017 Förgående år


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004-2016 
samt helårsprognos 2017. 
 


 
 
 
Diagrammet nedan visar utvecklingen av de oförbrukade bidragen under perioden 2004 till 
juni 2017. 
 
 


 







Lunds universitet Dnr V 2017/948
Ekonomisk rapport per 30 juni 2017 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                               Bilaga 2                               
 Utfall utb 


30/6-17
Utfall fo 
30/6-17


Tot Utfall 
30/6-17


Budget 
2017


Prognos 
2017 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 245 2 901 4 146 8 292 8 818
Kostnader 1 288 2 864 4 151 8 288 8 753
Resultat -43 37 -5 4 65
Myndighetskap. Fak 317 1 136 1 453 1 460 1 506
Stadskapital mm 0
Myndighetskap. Tot 317 1 136 1 453 1 460 1 506
Ekonomihögskolan
Intäkter 104 89 193 368 373
Kostnader 99 83 182 367 369
Resultat 5 6 11 1 4
Myndighetskapital 46 56 102 91 95
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 111 176 287 569 572
Kostnader 111 180 291 579 578
Resultat 0 -4 -4 -10 -6
Myndighetskapital 30 57 87 81 85
Juridiska fakulteten
Intäkter 45 26 71 145 143
Kostnader 47 29 76 154 152
Resultat -2 -3 -5 -9 -9
Myndighetskapital 11 16 27 23 23
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 70 18 88 172 173
Kostnader 68 18 86 173 173
Resultat 2 0 2 -1 0
Myndighetskapital -5 4 -1 -5 -3
Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 321 613 934 1 760 1 808
Kostnader 310 609 919 1 762 1 808
Resultat 11 4 15 -2 0
Myndighetskapital 11 340 351 335 336
Medicinska fakulteten
Intäkter 257 1 051 1 308 2 564 2 625
Kostnader 252 1 030 1 282 2 560 2 590
Resultat 5 21 26 4 35
Myndighetskapital 100 335 435 413 444
Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 76 465 541 1 054 1 066
Kostnader 76 453 529 1 051 1 064
Resultat 0 12 12 3 2
Myndighetskapital 37 258 295 284 285


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


 Tendensen är att helårsresultatet blir högre än vad vi tidigare trott, trots åtgärder från verksamhet och 
fakultetsledning att använda myndighetskapital. Det är svårbedömt om ytterligare åtgärder behöver vidtas under 
hösten.


I prognos 2 för 2017 räknar fakulteten med intäkter och kostnader i nivå med budget och budgeterat underskott -
9 mnkr ligger fast i prognos 2.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Den huvudsakliga skillnaden mellan budget och prognos 2 kommer sig av att TFHS nu finns med i prognosen 
för LTH medan budget 2017 ligger kvar på USV. I övrigt planeras inga större förändringar av LTHs 
verksamhet eller dess omfattning under innevarande år.







 Utfall utb 
30/6-17


Utfall fo 
30/6-17


Tot Utfall 
30/6-17


Budget 
2017


Prognos 
2017 Fakulteternas kommentarer


Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 178 126 304 576 594
Kostnader 172 117 289 579 587
Resultat 6 9 15 -3 7
Myndighetskapital 61 62 123 106 115
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 13 67 80 190 160
Kostnader 14 77 91 203 178
Resultat -1 -10 -11 -13 -18
Myndighetskapital 4 13 17 17 10
LUKOM
Intäkter 14 19 33 57 64
Kostnader 13 19 32 61 63
Resultat 1 0 1 -4 1
Myndighetskapital 1 12 13 8 13
Max IV-laboratoriet
Intäkter 260 260 523 528
Kostnader 236 236 505 499
Resultat 24 24 18 29
Myndighetskapital 35 35 29 40
Gemensam förvaltning
Intäkter 163 245 408 772 780
Kostnader 157 234 391 784 789
Resultat 6 11 17 -12 -9
Myndighetskapital 14 59 73 65 47
Tekniska kst
Intäkter -130 -305 -435 -225 -235
Kostnader -54 -270 -324 -256 -246
Resultat -76 -35 -111 31 11
Myndighetskapital 12 -135 -123 -3 -1
Övriga verksamheter
Intäkter 23 51 74 144 145
Kostnader 21 49 70 143 143
Resultat 2 2 4 1 2
Myndighetskapital -5 24 19 16 17
* ej interneliminerat utfall Belopp exlusive transfereringar
Bedömning
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men åtgärder är beslutade
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, åtgärder är ännu inte beslutade


Samhällsvetenskapliga fakulteten visar ett positivt resultat på 14,8 mkr i halvåret. Utbildningens 
positiva resultat kan i stora drag förklaras med fler avgiftsstudenter, minskad lärarlöneskulden samt 
ändrade redovisningsrutiner. Forskningen redovisar i halvåret ett positivt resultat med ökade intäkter 
för bidrag och anslag.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


inom kapitalet finns åtaganden (finaniserade med anslagsmedel) på 12 mnkr. 


avsättning till räntereserv för att täcka ökade anläggningskostnader


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
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