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Internrevisionen 2018 
1. 2018 års revisionsplan 


Styrelsen fastställde 2018 års revisionsplan den 15 december 2017. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2018. 


1. Granskningsprojekt  
Universitetets rutiner för diarieföring Rapport har lämnats i april 
Representation Rapport har lämnats i april 
Anläggningstillgångar och stöldbegärliga 
tillgångar 


Rapport har lämnats i juni  


Ekonomisystemet Raindance och nätverk 
avseende IT-säkerhet 


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 


Kontroller i Primula (lönesystem) Granskning sker under andra 
halvåret 


Rekrytering mm. av gästprofessorer, 
adjungerade professorer och gäst-
forskare/gästlärare 


Granskning sker under andra 
halvåret 


  
3. Övrigt   
Rådgivning ad hoc Genomförs löpande 
Rådgivning enligt särskild begäran Genomförs vid behov.  
Årsrapport Genomförs under andra halvåret 
Risk- och väsentlighetsanalys Genomförs under andra halvåret 
 
Internrevisionen har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt 
konsultstöd. Detta har skett i granskningen av ekonomisystemet Raindance och 
nätverk avseende IT-säkerhet, motsvarande 130 timmar.  


2. Iakttagelser och rekommendationer från granskningar rappor-
terade 2018 


Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2018 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 2018 
med gjorda iakttagelser och lämnade rekommendationer. Svar på rekommen-
dationerna finns medtaget. Rapporterna i oförkortat skick finns att hämta på 
www.lu.se/internrevisionensrapporter.  



http://www.lu.se/internrevisionensrapporter
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Granskning av universitetets rutiner för diarieföring 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om universitetet har en tillfredsstäl-
lande styrning och uppföljning av att allmänna handlingar hanteras enligt gällande 
lagstiftning. För att uppnå syftet med granskningen har följande frågor belysts: 
 


• Finns aktuella universitetsgemensamma styrdokument för hantering och 
diarieföring av allmänna handlingar och är dessa kända? 


• Är ansvarsfördelning och befogenheter tydliga? 
• Finns det riktlinjer för hur universitetets verksamheter ska hantera 


allmänna handlingar? 
• Har universitetet säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av att 


hantering och diarieföring av allmänna handlingar fungerar på ett 
tillfredsställande sätt? 


 
Granskningen har inte omfattat frågor om arkivering. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att universitetet saknar en strukturerad uppföljning av hur 
hanteringen av allmänna handlingar fungerar i organisationen. Det finns idag inte 
någon funktion som både har ett övergripande ansvar för uppföljning och kontroll 
inom området och som dessutom har befogenhet att vidta åtgärder när brister kon-
stateras. Avsaknaden av en strukturerad uppföljning är en brist som återkommer i 
flera av de granskningar IR har genomfört genom åren, avsaknaden medför att den 
interna styrningen och kontrollen vid universitetet försvagas.  
 
Ansvaret för dokumenthanteringen är delegerat ut i verksamheten och det är därför 
upp till varje verksamhet att, med hjälp av det stöd som erbjuds, ta fram närmare 
rutiner för diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Universitetets verk-
samheter har dock olika förutsättningar att avsätta de resurser som krävs. Av sva-
ren i den enkät som IR skickat ut till dem som har rollen som registrator i univer-
sitetets diarieföringssystem, framgår att det är stora variationer i hur hanteringen 
fungerar inom universitetet samt att området ofta är lågt prioriterat. Rollen som 
registrator är dessutom normalt inte den primära arbetsuppgiften utan enbart en 
mindre del av de totala arbetsuppgifterna. I flera av svaren påtalas att det saknas 
tid och ibland också tillräckliga kunskaper för arbetsuppgiften. Flera menar att 
arbetet bör samordnas för att få rätt kompetens för rollen. Justitiekanslern (JK) har 
under flera år riktat kritik mot universitetet för brister i diarieföringen men de 
åtgärder som universitetet vidtagit med anledning av kritiken har inte varit till-
räckliga. Orsaken till detta kan vara att frågan inte prioriterats i tillräckligt hög 
utsträckning.  IR bedömer att det är viktigt att universitetet ser över ansvarsfördel-
ning, roller och resurser för diarieföringen för att stärka den interna styrningen och 
kontrollen.  
 
Enligt ett rektorsbeslut1 ska alla handlingar som omfattas av krav på diarieföring 
registreras i ett för universitetet gemensamt diarieföring-/ärendehanteringssystem.  
Granskningen har visat att det finns flera system där allmänna handlingar registre-
ras men som inte är integrerade med universitetets gemensamma diarieförings-


                       
1 Dnr LS 2013/544 
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system (W3D3). Detta medför att universitetet har svårt att få en överblick och 
kontroll över vilka handlingar som finns och var. Enligt uppgift beaktas ofta inte 
behovet av samordning med W3D3 vid anskaffning av nya system och avdel-
ningen Dokumenthantering involveras inte i tid. IR:s erfarenhet från tidigare 
granskningar är att det finns brister i samordningen av IT-system inom universi-
tetet. I IR:s granskning av strategisk IT-styrning 20172 var en slutsats att universi-
tetets styrmodell bör ses över och anpassas till hur man vill styra i frågor relaterade 
till IT och att viss universitetsövergripande styrning är nödvändig. IR:s bedömning 
är att hantering av allmänna handlingar och diarieföring är ett sådant område där 
universitetsövergripande styrning och uppföljning bör finnas. Risken är annars att 
universitetet får en icke ändamålsenlig hantering och att man inte kan sägas ha 
kontroll över sina allmänna handlingar.  
 
Ett sätt att generellt stärka den interna styrningen och kontrollen kan vara att eta-
blera en funktion med uppgift att följa upp universitetets regelefterlevnad. I upp-
giften bör även ingå att granska om de rutiner och riktlinjer som finns i verksam-
heten vad gäller lagar och förordningar är ändamålsenliga och ge förslag på lämp-
liga åtgärder i de fall där det finns brister. I en sådan roll ingår vanligtvis även att 
ge stöd och utbildning till chefer i organisationen.  
 
Med hänsyn till vad som framkommit vid granskningen är vår sammantagna 
bedömning att det finns behov av förbättringar av den interna styrningen och 
kontrollen inom det granskade området3. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Se över ansvarsfördelning och roller för hantering av allmänna handlingar 
så att Lunds universitet följer JK:s rekommendationer och rektors beslut. 


• Prioritera området och se till att det avsätts tillräckligt med resurser utifrån 
hur universitetet väljer att organisera hanteringen av allmänna handlingar. 


• Se till att universitetet får kontroll och överblick över var universitetets 
allmänna handlingar registreras och förvaras. 


 
Förvaltningschefen har svarat:  
Allmänna kommentarer  
UFLG, universitetsförvaltningens ledningsgrupp, har sedan tidigare identifierat 
området dokumenthantering som ett viktigt gemensamt fokusområde. De inom 
fokusområdet planerade åtgärderna kommer att kopplas samman med åtgärder 
utifrån Internrevisionens granskning och rekommendationer. Samverkan i 
genomförande kommer att ske i gruppen. 
 
Svar på rekommendationerna: 


• En inventering av registratorsfunktionen genomförs. Till inventeringen 
fogas statistik över diarieförda ärenden samt en beskrivning av vad som 
bör ingå i registratorsrollen. Sammanställningen beräknas vara klar i slutet 
av 2018. 


                       
2 Dnr: STYR 2017/932 
3 IR använder följande fyra nivåer i sin bedömning av den interna styrningen och 
kontrollen: tillfredställande, behov av förbättringar finns, otillräcklig och kritisk. 
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• Utifrån underlag enligt ovan genomförs en översyn av behov. I arbetet 
ingår att i dialog med verksamheten hitta lösningar där behov av resursför-
stärkning finns. Detta arbete beräknas vara klart under 2019. 


• Det pågår för när närvarande flera initiativ för inventering av allmänna 
handlingar (förberedelse inför ny dataskyddsförordning samt förändrad 
hantering av årliga systemförvaltningsplaner). Uppgifter ur dessa invente-
ringar används för att ge en samlad bild av var handlingar registreras och 
förvaras. Sammanställningen beräknas vara klar under 2019. 


 
Granskning av representation 
Syftet med granskningen har varit att, utifrån nedanstående frågor, bedöma den 
interna styrningen och kontrollen i hanteringen av representation inom universi-
tetet. Följande frågor har belysts: 
 


• Följer universitetets representation gällande regelverk4? 
• Finns utbildning och stöd att tillgå inom området? 
• Vilken uppföljning sker inom universitetet? 


 
Stickprov har genomförts både i ekonomisystemet (Raindance) och i systemet där 
reseräkningar och utlägg hanteras (Primula webb). Stickproven har omfattat både 
konton för representation och närliggande konton där det kan finnas risk för 
felkonteringar. Såväl intern som extern representation är reglerat vad gäller 
dokumentation (syfte och medverkande) samt belopp. Utöver detta finns det även 
angivet att det ska finnas ett skriftligt godkännande i förväg om representationen 
avviker från gällande föreskrifter. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Stickprov 
Granskningen har visat att det finns brister i hur gällande regelverk avseende 
representation efterlevs. Vid stickprovsgenomgången av intern representation i 
ekonomisystemet har vi noterat att den vanligaste bristen är att man överstiger 
beloppsgränsen på 650 kr i samband med julbord eller någon form av sommarfest 
utan att ett skriftligt godkännande om att avvika från föreskrifterna bifogats i 
systemet. Detta fel förekommer i 6 av 20 kontrollerade poster. 
 
I de fall faktura inte erhålls finns möjlighet att få ersättning för utlägg genom 
Primula webb. Av 17 kontrollerade poster har i 2 fall avseende intern 
representation beloppsgränsen överskridits utan att det finns ett skriftligt 
godkännande bifogat. Dessutom har viss representation med externa gäster bokats 
som intern representation. Universitetets lathund ger dock utrymme för olika 
tolkningar för vad som gäller för gränsdragningen mellan intern och extern 
representation. 
 
Vad gäller extern representation har 21 poster kontrollerats i ekonomisystemet 
och vid två tillfällen överskreds gränsen utan att ett skriftligt godkännande 
bifogats. I ett fall saknas en förteckning över medverkande vid representationen 
vilket enligt föreskrifterna ska bifogas. 
 
                       
4 Dnr EK2011-37 Föreskrifter för representation 
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I Primula webb har 30 poster granskats och av dessa har man vid 5 tillfällen 
överskridit gällande beloppsgräns för extern representation utan att det har 
bifogats skriftligt godkännande.  
 
Utöver de två kontona för representation har även konton med näraliggande syfte 
granskats. Personalvårdande åtgärder är ett konto som ska användas för 
exempelvis kaffe till anställda och enklare förtäring vid informationsmöten med 
anställda.  I flera fall har kontot använts för personalfester som enligt regelverket 
ska betraktas som intern representation. Av 20 granskade stickprov i Primula webb 
avsåg 6 intern representation. Motsvarande siffra i ekonomisystemet var 9 av 21 
poster. Förutom att bokföring görs på fel konto, vilket leder till missvisande 
redovisning, innebär detta att momsavdrag görs vilket inte är tillåtet då det handlar 
om representation. 
 
I ekonomisystemet har även kontona för måltid kurs och konferens samt 
förtäring vid sammanträde kontrollerats. Inga poster som skulle kunna tolkas 
som representation har påträffats vad gäller kontot måltid kurser och konferens.  
Kontot förtäring vid sammanträde används däremot ibland även för lunch och 
middag och inte enbart för enklare förtäring. 
 
Övrigt 
Universitetet har ett gällande regelverk men detta behöver uppdateras då föränd-
ringar skett, bl.a. vad gäller avdragsrätt för moms. Enligt uppgift finns det ett 
pågående samarbete mellan universiteten för att ta fram likartade riktlinjer som 
kan vara vägledande för hela sektorn när det gäller representation. Såväl 
Skatteverket som Ekonomistyrningsverket kommer att konsulteras i arbetet. När 
detta arbete färdigställts är avsikten att fatta beslut om nya föreskrifter för 
representation och att uppdatera och omarbeta lathunden som ger vägledning hur 
kontering ska ske i olika situationer.  
 
Det stöd som främst utnyttjas i verksamheten är lathunden. Åsikterna varierar om 
lathunden är tillräcklig eller om den behöver utökas och förtydligas. IR har noterat 
att det i lathunden anges att kontot för extern representation i undantagsfall kan 
användas även om antalet externa gäster understiger antalet deltagare från univer-
sitetet. Samtidigt står det att vid val mellan konto för intern representation respek-
tive extern representation ska den övervägande andelen deltagare vid tillfället i 
första hand avgöra valet. Först i andra hand kan syftet för representationen vara 
avgörande för valet av konto. Detta är dock inget som har stöd i universitetets före-
skrifter och skrivningen i lathunden kan skapa förvirring vid konteringen. IR anser 
att det bara är i undantagsfall som intern representation ska kunna omfatta externa 
gäster.  
 
Lathunden används även som vägledning när de anställda gjort ett utlägg och ska 
redovisa detta i en utläggsräkning i Primula webb. Dock finns det inte alltid en 
överensstämmelse mellan beskrivningarna av vilken typ av utlägg man kan välja i 
Primula webb och kontona i redovisningen samt beskrivningen i lathunden. Det är 
inte heller möjligt att välja samtliga konton i Primula webb så att kontering sker på 
rätt konto. Detta innebär att en rättelse/ombokning i så fall måste göras i redovis-
ningen. Universitetet bör sträva efter en större överensstämmelse mellan Primula 
webb och redovisningen vad gäller begrepp och struktur men detta arbete kan möj-
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ligtvis kompliceras av att universitetet framöver kommer att anslutas till Statens 
servicecenter när det gäller lönehanteringen.  
 
Den universitetsövergripande uppföljningen behöver förstärkas men som tidigare 
nämnts finns redan planer för detta. Ett problem är dock att det är svårt att se hur 
en universitetsövergripande uppföljning ska kunna innefatta utläggs- och reseräk-
ningar i Primula webb då underlagen finns utspridda på respektive enhet. 
 
IR:s sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets hantering av representation, är att det finns behov av förbättringar.  
 
Internrevisionen rekommenderar förvaltningschefen att:  


• Uppdatera universitetets föreskrifter för representation. 
• Utveckla lathunden för representation så att den ger ett bättre stöd även för 


utlägg via Primula webb. 
• Sträva efter en bättre överensstämmelse mellan Primula webb och 


universitetets kontostruktur. 
• Regelbundet följa upp hur universitetet efterlever representationsreglerna. 


 
Förvaltningschefen har svarat:  
Allmänna kommentarer  
Sektionen Ekonomi ingår sedan hösten 2017 i ett samarbetsprojekt med Uppsala 
universitet. Syftet är att skapa en mer universitet- och högskoleanpassad tillämp-
ning av representationsregelverket. Projektet har nära kontakt med Ekonomistyr-
ningsverket och Skatteverket för att nå samråd i tillämpningen.  
 
Momsreglerna för representation ändrades 1 juli 2017. Den stora förändringen är 
att momskompensation inte längre är tillåten för viss typ av representation. Detta 
medför en förenkling av hanteringen, vilket har möjliggjort att det är enklare att 
informera om vad som gäller. Bland annat har det skapats riktad information i 
Lupin och LU:s inköps- och fakturasystem, vilket medför att verksamheten får 
lättare att göra rätt.  
 
Svar på rekommendationerna   


• Inom ramen för samarbetsprojektet med Uppsala universitet pågår arbetet 
med att uppdatera föreskrifterna för representation. På grund av sjukdom 
har projektet försenats något. Uppdaterade föreskrifter planeras vara klara 
senast 2018-09-30. 


• Lathunden kommer att uppdateras och kompletteras efter att ny föreskrift 
är klar. Den kommer även att ta hänsyn till hanteringen i Primula webb. 
Arbetet planeras vara klart senast 2018-12-31. 


• Översyn pågår för att förbättra överensstämmelsen. 
• Sektionen Ekonomi har påbörjat ett arbete som syftar till att granskning 


ska genomföras på bokföringen av representationskonton och konton för 
förtäring. Inriktningen är att granskning ska ske på ett strukturerat sätt 
enligt satta rutiner. Granskningen har redan påbörjats och struktur och 
rutiner kommer att arbetas upp efter hand. 
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Granskning av anläggningstillgångar och stöldbegärliga 
tillgångar 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om universitetet har riktlinjer och 
ändamålsenliga rutiner kring registrering, löpande uppföljning och utrangering, 
samt att bedöma tillförlitligheten i anläggningsregistret. Granskningen har även 
omfattat riktlinjer och rutiner för hur stöldbegärliga tillgångar såsom datorer och 
mobiltelefoner hanteras när dessa anskaffas och utrangeras.  
 
För att uppnå syftet med granskningen har följande frågor belysts: 
 


• Har universitetet dokumenterade riktlinjer eller anvisningar som ser till att 
anläggningsregistret hålls uppdaterat? 


• Efterlevs riktlinjerna och vilken uppföljning och kontroll sker på 
universitetsgemensam nivå? 


• Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hur datorer och mobiltele-
foner ska hanteras när dessa anskaffas och utrangeras? 


 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns tydliga interna anvisningar för att hålla 
anläggningsregistret uppdaterat. Verksamheterna är väl medvetna om de anvis-
ningar som finns och sektionen Ekonomi ger stöd direkt till verksamheterna. Ett 
sådant stöd är den detaljerade tidsplan inför boksluten som bland annat innehåller 
checklistor och länkar till aktuella instruktioner. Sektionen följer även regelbundet 
upp om det finns tillgångar som inte har registrerats och hör av sig till verksamhet-
erna om detta inte har gjorts. De följer även upp att inventering har genomförts 
och att rapporterna har lagts i LU Box. Rutinerna vid verksamheterna ser olika ut 
men detta är ofta nödvändigt eftersom tillgångarna vid universitetet är av skiftande 
slag.  
 
Stickprov och genomgång av inventeringsrapporter visar dock att det finns vissa 
brister i hanteringen av anläggningstillgångar. De brister som har framkommit vid 
IR:s stickprov antyder att det vid bokslut finns inventarier i registret som inte finns 
kvar vid Lunds universitet och att det svårt att veta om anläggningsregistret är till-
räckligt aktuellt så att redovisningen är rättvisande. 
 
När det gäller stöldbegärliga tillgångar behöver anvisningar och rutiner uppdateras 
och förtydligas. Trots att föreskrifterna till gällande förordning samt interna före-
skrifter och anvisningar anger att stöldbegärliga tillgångar ska registreras, saknas 
vid flera verksamheter rutiner för att säkerställa att så sker för hela verksamheten. 
Av anvisningarna bör framgå att det även ur ett informationssäkerhetsperspektiv är 
viktigt att tillgångar som datorer och smartphones registreras och inventeras. Det 
är även viktigt att det finns rutiner i verksamheten för registrering och omhänderta-
gande av datorer och smartphones så att dessa lämnas in och töms på information 
när de inte längre ska användas inom universitetet. Som en del i detta bör univer-
sitetet arbeta för att avtalet för omhändertagande av sådan IT-utrustning används 
av verksamheterna. 
 
IR:s sammanfattande bedömning är att det finns behov av förbättringar vad gäller 
hanteringen av anläggningstillgångar och stöldbegärliga tillgångar. 
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IR har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Uppdatera och förtydliga befintliga anvisningar för stöldbegärliga 
tillgångar. 


• Arbeta för att verksamheterna tar fram ändamålsenliga rutiner för 
hantering av stöldbegärliga tillgångar inklusive omhändertagande av IT-
utrustning som inte längre ska användas inom universitetet. 
 


Förvaltningschefen har svarat: 
Svar på rekommendationerna: 


• Universitetet kommer att uppdatera anvisningarna för stöldbegärliga 
tillgångar i syfte att förtydliga dem. Uppdraget kommer att genomföras av 
sektionen Ekonomi. Arbetet ska vara klart senast 2019-03-31. 


• Universitetet kommer att arbeta för att verksamheten tar fram ändamåls-
enliga rutiner för hantering av stöldbegärliga tillgångar inklusive omhän-
dertagande av IT-utrustning som inte längre ska användas av universitetet. 
Uppdraget kommer att genomföras av sektionen Ekonomi. En del i upp-
draget är att uppdatera anvisningarna för stöldbegärliga tillgångar. Upp-
draget kräver samarbete med verksamheten och LDC. Arbetet ska vara 
klart senast 2019-03-31. 
 


Granskning av ekonomisystemet Raindance och nätverk 
avseende IT-säkerhet 
Granskningens övergripande syfte har varit att granska om IT-säkerheten i nätverk 
och i Raindance är ändamålsenlig. 
 
Granskningen har inriktats mot följande områden: 


• Informationssäkerhet. 
• Åtkomsthantering. 
• Programförändringshantering.  
• Nätverkssäkerhet. 


 
Granskningen har omfattat ekonomisystemet Raindance samt nätverk och har 
genomförts med expertstöd från Ernst&Young AB. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Ekonomisystemet Raindance 
Raindance har sedan januari 2016 använts som ekonomisystem inom universitetet. 
Det är ett standardsystem som utvecklats av CGI, som även ansvarar för appli-
kationsdrift och support för systemet.  Raindance har sedan konfigurerats för uni-
versitetets specifika processer samt integrationer med andra system. 
 
Systemet upphandlades av sektionen Ekonomi. Man ville vid upphandlingen ha ett 
standardsystem för att kunna säkerställa en pålitlig och säker drift av systemet och 
för att kunna hantera mycket av administrationen inom sektionen. LDC (Lunds 
universitets gemensamma IT-funktion) ansågs vara duktiga på drift och underhåll 
av servrar och ansvarar för detta i leveransen av systemet, medan applikations-
driften bedömdes vara bäst lämpad att hanteras av CGI.  
 
Exempel på två viktiga integrationer till Raindance är integrationerna till Proceedo 
(internt kallat Lupin) och lönesystemet Primula. Ingående leverantörsfakturor samt 
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alla internfakturor hanteras i fakturahanteringssystemet Proceedo och bokförs 
sedan i Raindance. Från Raindance finns två viktiga integrationer till Hypergene 
EOS och Kuben/Diver som används för budget och uppföljning respektive upp-
följning och ledningsinformation. Lucat är universitets personal- och katalog-
system. Användarkonton skapas i Lucat, vari anställda ansöker om behörighet till 
Raindance. Personens Lucat-konto används även för inloggning och autentisering 
till Raindance. 
 
Systemförvaltningsorganisation Raindance - kommentar 
Förvaltningsmodellen är definierad enligt en ändamålsenlig modell (PM3), vilket 
är praxis för förvaltning av IT-system inom offentlig förvaltning. I förvaltnings-
organisationen finns representanter från berörda funktioner/organisationer, såväl 
interna som externa. Det är viktigt med ett fortsatt samarbete mellan lärosätena för 
att ytterligare stärka inflytandet gentemot CGI. 
 
Åtkomsthantering Raindance - kommentar 
Det finns beskrivet i förvaltningsplanen vilka rutiner som ska gälla för att lägga till 
eller ta bort behörigheter i systemet. Utöver detta finns en guide som beskriver alla 
steg i behörighetsprocessen i allmänhet och en detaljerad beskrivning av de steg 
som förvaltningsgruppen gör i Raindance. 
 
Ekonomihandläggarbehörighet söks via ordinarie rutiner i Lucat som vi anser vara 
fullgoda. Sammantaget bedöms rutiner och riktlinjer vara fullgoda trots en avsak-
nad av en formellt dokumenterad behörighetsprocess. 
 
Vad gäller kraven på lösenords längd och komplexitet bedömer vi dessa vara till-
räckliga. Dock finns inget krav på att lösenord behöver bytas med viss frekvens 
vilket vi anser att universitetet bör överväga. 
 
Tilldelning av behörigheter hanteras via Lucat och flödet enligt den automatiska 
rutinen innebär att behörigheten först måste godkännas av närmsta chef. Möjlig-
heten att tilldela nya eller förändrade behörigheter i Raindance är begränsade till 
förvaltningsgruppen vilket vi anser vara lämpligt.  
 
Det finns inte en lika stringent kontroll för tilldelning av CGI’s behörigheter i 
Raindance. Dessa läggs upp av förvaltningsgruppen efter mailkommunikation eller 
annan kommunikation från CGI’s kontaktperson. Det går att argumentera för att en 
starkare kontroll bör införas, där formellt godkännande behöver dokumenteras av 
systemägare eller liknande. Utifrån intervjuer bedöms dock samarbetet mellan för-
valtningsorganisationen och CGI vara ändamålsenligt för att garantera att endast 
lämpliga användare har åtkomst.  
 
När det gäller borttagning av behörigheter bedöms att rutinen, där personen tas 
bort ur personalsystemet vilket i sin tur leder till att Lucat-kontot inaktiveras, är 
mycket god. Automatiseringen av processen medför att man eliminerar risken för 
att chefer och andra ansvariga glömmer bort att en användare ska tas bort. 
 
Enligt uppgift har det beslutats om en rutin för att kontinuerligt se över 
behörigheter i Raindance. Denna rutin ska införas med start under vintern 
2018/2019.  
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Vid en stickprovsgenomgång av hur behörigheter hos CGI rensas bort konstateras 
att rutinen är att detta görs halvårsvis. Det kan vara lämpligt att CGI meddelar 
universitetet när personal slutar så att borttag kan göras fortlöpande. 
 
Programförändringshantering Raindance - kommentar 
Rutiner och riktlinjer för programförändringshantering bedöms vara goda. Det 
faktum att CGI svarar för applikationssupport sänker risken för hantering av pro-
gramförändringar. Den beskrivning som CGI har över sin hantering av utveckling 
och införande av programförändringar i Raindance bedöms också vara god. Uni-
versitetet ansvarar för att genomföra tester samt att formellt besluta om att införa 
förändringen. Detta bedöms stärka rutinen då det även finns kontroll kring infö-
rande av förändringar från universitetets sida. 
 
Informationssäkerhet Raindance - kommentar 
I förvaltningsplanen (som uppdateras årligen) ingår ett avsnitt om informations-
säkerhet som förvaltningsorganisationen ska fylla i för systemet i fråga. Detta 
innefattar att beskriva vilka krav organisationen har för information i systemet 
avseende tillgänglighet, riktighet, spårbarhet, och konfidentialitet men någon 
konsekvensnivå för respektive område har inte definierats, dvs ett kvantitativt mått 
på hur kritiskt det är att informationen är tillgänglig, riktig, spårbar, eller 
konfidentiell. Det kan därför rekommenderas att klassificeringsmodellen i 
förvaltningsplanen ses över för att bedöma om den även ska inkludera en 
dokumenterad konsekvensnivå. 
En sårbarhetsanalys för Raindance har inte genomförts. Vi ser inte risken relaterad 
till detta som hög då informationen som behandlas i Raindance inte bedöms vara 
kritisk. Beslutar man att genomföra en sådan analys bör den inkludera vilka hot det 
finns mot informationstillgången (vad kan inträffa som negativt påverkar 
tillgångens riktighet, konfidentialitet, tillgänglighet, eller spårbarhet), vilken 
konsekvens det får om ovanstående inträffar samt vad den sammanvägda 
riskbedömningen är. 


Nätverkssäkerhet 
När det gäller det publika nätet så får samtliga anställda och studenter åtkomst till 
det trådlösa nätet då man börjar studera eller får anställning. För fasta 
nätverksuttag till det publika nätet finns inga specifika accesskontroller. Alla 
anställda kan även ta fram ett temporärt konto för åtkomst till det publika nätet. 
För att eventuella attacker eller intrång endast ska drabba en begränsad del av 
organisationen är den publika delen i hög utsträckning segmenterat per avdelning 
eller institution.  
 
För LDC:s teknikernät (ett internt back-end nätverk inom LDC) behöver de 
anställda befinna sig inom LDC’s lokaler för att kunna koppla upp sig mot det. Det 
finns däremot ingen specifik rutin för godkännande för att användare ska få koppla 
upp sig mot detta.  
 
61-nätet (servernätet) är nätet för centrala funktioner som servrar för centrala 
system ligger på. Alla centrala tjänster inom 61-nätet ligger bakom en brandvägg 
och har en accesskontroll på ett eller annat sätt. Det är brandväggens regler som 
styr åtkomst till dessa funktioner, dvs. det räcker inte att man har access till nätet 
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för att komma åt dessa funktioner. Det är servergruppen som vet vilka 
brandväggsfunktioner som är aktiverade och ansvarar för att administrera dessa. 
Externa parter som t.ex. konsulter (exempelvis CGI) behöver i vissa fall ha 
åtkomst till 61-nätet och de servrar som ligger där för att kunna utföra support. I 
enstaka fall får de access direkt till 61-nätet. Men generellt behöver de logga in via 
universitetets VPN (säker förbindelse).  
 
Det finns en framtagen nätverkspolicy men denna är dock skriven på en väldigt 
hög nivå och det har därför beslutats att den ska skrivas om. Det finns också ett 
framtaget regelverk, dels för anställda och dels för studenter, som är mer 
detaljerat. Alla studenter ska vid studiestart få veta att det finns ett regelverk och 
att det ska följas medan anställda enligt uppgift själv får leta fram vad som står i 
regelverket. Det finns ingen standardutbildning eller liknande för att informera om 
regelverket. 
 
Behörighetshantering – kommenar  
Bedömningen är att LDC har kontroll kring tilldelning av access till nätverkets 
kritiska delar. Utifrån de intervjuer som genomförts framgår att man har god kon-
troll över de delar av nätverket där åtkomst bör vara begränsad till en mindre krets. 
I rutinen för tilldelning av access till dessa delar av nätverket ingår att det bör 
föreligga starka argument för varför personen behöver denna access för att så ska 
ske. Samtidigt är rutinen för tilldelning av access till de kritiska delarna inom 
nätverket inte helt formaliserad, enligt den bedömning vi har kunnat göra efter 
intervjuer med LDC. Det verkar skilja sig från fall till fall hur rutinen ser ut och 
man förlitar sig till stor del på erfarenhet och personkännedom för att säkerställa 
att behörigheter styrs och administreras korrekt. En risk i detta kan vara att 
kunskap om hur behörigheter ska hanteras går förlorad om dessa personer slutar 
vid LDC. 
 
Nätverkskonfigurering – kommentar  
Utifrån genomförda intervjuer är bedömningen att kunskapsnivån inom LDC är 
hög vilket bidrar till en ökad säkerhet att endast lämpliga förändringar i nätverksin-
frastrukturen och i nätverksfilter införs.  
LDC arbetar enligt ITIL, vilket är ett standardiserat arbetssätt för hantering av inci-
denter, förändringar osv. Detta är ett argument för att processer och rutiner för att 
införa förändringar är strukturerade. Dock framgick vid intervjuerna att proces-
serna för hantering av förändringar inte alltid är helt formaliserade och man till 
stor del förlitar sig på inneboende kunskap och erfarenheter hos nyckelpersoner. 
På samma sätt som för behörighetshanteringen är risken att kunskap om hur 
nätverkskonfigurering ska hanteras förloras om dessa nyckelpersoner slutar eller 
går i pension.  


Sårbarhetshantering – kommentar 
Vår bedömning är att de rutiner som finns avseende identifiering av nätverksbrister 
och intrång, samt virus- och malwareskydd för serversystem är lämpliga i syfte att 
upptäcka och hantera brister i nätverket.  
 
I samband med initiativet att höja nivån kring monitorering av nätverket har LDC 
infört en mer proaktiv och analysbaserad övervakning snarare än mer traditionell 
uppföljning av nätverksloggar. Detta bedömer vi vara lämpligt för att tidigt kunna 
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upptäcka intrångsförsök och kunna åtgärda brister i nätverksinfrastrukturen.  
 
Granskningen rörande virus- och malwareskydd har inriktats mot hur detta 
hanteras för Raindance. Utifrån den granskning som gjorts av avtalet mellan 
universitetet och CGI bedöms ansvaret vara väl definierat mellan CGI och LDC, 
där CGI ansvarar för bevakningen samt att detta skydd uppdateras, medan LDC 
ansvarar för att vidta åtgärder för att ta bort skadlig kod som inte hanteras 
automatiskt av programvaran.  
 
Säkerhetsmonitorering – kommentar 
Penetrationstester genomförs kontinuerligt inom LDC. Dock finns ingen uttalad 
rutin som stipulerar hur ofta sådana tester ska genomföras utan det görs oftast då 
man har identifierat ett nytt säkerhetshål eller då det specifikt efterfrågas riktat mot 
enskilda system/funktioner. Vi bedömer att det inte nödvändigtvis är problematiskt 
att penetrationstester inte genomförs med en förutbestämd frekvens. Dock bör det 
finnas en riskbaserad bedömning bakom vilka penetrationstester som genomförs 
och hur ofta man väljer att genomföra dem. 
 
De penetrationstester som genomförs görs internt av IT-säkerhetsgruppen, vilka 
utifrån intervjuer bedöms ha tillräcklig kunskap och verktyg för att kunna utföra 
dessa. Även om resultaten av externa penetrationstester som genomförts enligt 
uppgift inte har varit tillfredsställande finns en poäng i att i vissa fall låta externa 
parter utföra dessa för att hitta sårbarheter man inte identifierat internt. 
 
IR:s sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen inom det 
granskade området är att det finns behov av förbättringar.  
 
Internrevisionen rekommenderar förvaltningschefen att (avseende 
granskningen av Raindance):  


• Se över klassificeringsmodellen i förvaltningsplanen och överväga om den 
även ska inkludera en dokumenterad konsekvensnivå. 
 


Internrevisionen rekommenderar chefen för LDC att (avseende granskningen 
av nätverkssäkerhet):  


• Vid omarbetandet av nätverkspolicyn formalisera rutiner och riktlinjer vad 
avser tilldelning av access till olika delar av nätverket. 


• Vid omarbetandet av nätverkspolicyn formalisera rutiner och riktlinjer 
avseende hur processen för införande av förändringar i nätverksinfra-
strukturen, samt modifieringar till nätverksfilter, ska hanteras i syfte att 
säkerställa att endast lämpliga förändringar införs. 
 


Förvaltningschefen har svarat: 
Systemägaren och systemförvaltaren arbetar kontinuerligt med att säkerställa 
funktionerna i Raindance. Arbetet följer LU:s systemförvaltningsmodell. En viktig 
del av systemförvaltningen är att ta i beaktande de delar som regleras i Riktlinjer 
för informationssäkerhet(Dnr STYR 2017/947) Det kan finnas skäl att se över 
systemförvaltningsmodellen i de delar som rör informationssäkerhet för att 
minimera dubbelarbete och otydligheter. Det är dock inte lämpligt att göra en 
förvaltningsplan för ett system som skiljer sig från systemförvaltningsmodellen.    
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LU kommer göra en översyn av systemförvaltningsmodellen för att utröna om den 
ska innehålla en dokumenterad konsekvensnivå. Översynen kommer genomföras i 
samband med framtagning av förvaltningsplaner för 2019.  
 
Chefen för LDC har svarat: 
Som noterats i rapporten pågår ett arbete med att göra om de nuvarande styrande 
dokumenten och stödsystemen avseende tilldelning av behörigheter och 
modifieringar av nätverksfilter/brandväggsregler. Som också noterats i rapporten 
sker dessa förändringar för att uppnå de av såväl IT-organisationerna som 
Internrevisionen önskade effekterna av tydlighet, transparens och 
personoberoende.  
 
De pågående arbetena internt på LDC, och tillsammans med fakulteternas 
operativa IT-avdelningar, kommer att fortsätta på inslagen väg. Delar har redan 
levererats inom ramen för universitetets gemensamma ärendehanteringssystem, 
ServiceNow, (dokumentation, säkerställt rutinflöde) annat avses färdigställas 
under hösten/vintern 2018/2019 (formaliserade rutiner internt LDC). 
 





		IR har rekommenderat förvaltningschefen att:
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Uppföljning av seminarium 13 juni om styrelsens betydelse, 
ledamöternas ansvar och engagemang  
 
Bakgrund 
Denna PM har tagits fram som en uppföljning av universitetsstyrelsens (US) 
seminarium den 13 juni om styrelsens betydelse, ledamöternas ansvar och 
engagemang. Vid seminariet diskuterades många frågor och aspekter på 
styrelsearbetet. Det som presenteras nedan är de konkreta förslag till förändringar 
som fångades upp och hur dessa kan mötas.  
 
Vilka frågor tas upp på US? 
I de diskussioner som fördes vid seminariet var det tydligt att styrelsen i samråd 
med universitetsledningen bör identifiera de viktiga frågor som ska tas upp som 
strategiska diskussioner på US. 
 
2018 infördes en ny modell för att stärka styrelseledamöternas inflytande bl a över 
vilka strategiska diskussioner som ska föras i US kommande år. Samtliga 
styrelseledamöter får i september per mejl prioritera bland ett antal frågor som 
kommit upp på tidigare möten eller som universitetsledningen ser som sådana i 
vilka man vill ha input från US. De frågor som flest ledamöter finner viktiga läggs 
sedan in i årsplanen för kommande år. Då det även måste finnas tid att ta upp 
frågor som dyker upp under året är utgångspunkten är att det finns utrymme för en 
sådan planerad diskussion per möte. I planeringen för 2019 tas förslag till ämnen 
fram bl a utifrån strategiska planen, verksamhetsplanen och omvärldsanalysen.  
 
Årsplanen som även innehåller andra frågor som ska tas upp kommande år 
fastställs av US på oktobermötet. Många ärenden är sådana som måste tas i US 
men en hel del finns på agendan för att US sagt att de ska tas upp. 
 
Frågan till styrelsen: finns det ytterligare saker som bör göras för att ”rätt” frågor 
ska tas upp i US? 
 
I vilken ordning behandlas ärendena på sammanträdena? 
Ett förslag som lyftes på seminariet var att vända på agendan så att förmiddagarna 
används för informations- och beslutspunkter och eftermiddagarna till strategiska 
diskussioner kring en eller två frågor.  
 
Fram till och med juni 2017 inleddes styrelsemötena med de stående 
informationspunkterna och därefter kom övriga punkter. Inget uttalat fanns om att 
punkterna skulle grupperas på något särskilt vis eller tas i en viss ordning utan 
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 2 
dagordningen togs fram i samråd med ordförande och rektor. Sedan september 
2017 har vi efter diskussioner i styrelsen ”vänt” på dagordningen. Detta innebär att 
vi nu lägger viktiga strategiska diskussioner tidigt på dagen och de stående 
informationspunkterna sist. Inte heller nu finns någon absolut regel för att t ex alla 
informationspunkter ska ligga samlat. En viss flexibilitet vad gäller hur punkter 
läggs på dagordningen behövs. Vissa punkter behöver tas i anslutning till varandra 
oberoende av om de är informations-, diskussions- eller beslutsärenden, ibland vill 
vi ha externa gäster som bara kan en viss tid på dagen osv. 
 
Fråga till styrelsen: ska principerna för i vilken ordning och när på dagen ärendena 
läggs ska ändras och i så fall hur? 
 
PM och föredragningar 
Styrelsen önskar att underlag till ärenden ska vara tydligare i en rad avseende och 
att föredragningar ska hållas mycket korta och inte upprepa det som står i 
underlaget.   
 
För att möta detta har informationen till de som ska ta fram underlag till ärende på 
US förtydligats och granskning av underlag inför sammanträden kommer att 
stramas upp. Bl a har tydliggjorts att underlaget ska svara på följande frågor: 
- varför tas ärendet i US 
- hur har beredningen av ärendet gått till, t ex vilka funktioner/organ har 
involverats, har ett förslag varit på remiss osv, 
-  hur relaterar frågan till strategiska planen (besvaras när den är relevant) 
- när US ska revidera ett beslutsdokument ska det tydligt framgå vilka ändringar 
som gjorts och varför, 
- inför strategiska diskussioner ska det framgå vilka frågor rektor vill ha styrelsens 
synpunkter på. 
 
Framöver kommer förvaltningschefen i ökad utsträckning att vara föredragande 
och ansvarig tjänsteman kan då delta för att kunna svara på frågor och fånga upp 
synpunkter. Även instruktionerna till föredragande har reviderats så att det 
tydliggjorts att föredragningar normalt ska vara mycket korta och fokusera på de 
frågor som ledningen önskar styrelsen synpunkter på. Då strategiska frågor ska 
diskuteras ska de normalt föredras av ansvarig person i universitetsledningen. Även 
här ska föredragningen hållas kort, ca 10 minuter. På detta sätt finns mer tid för 
styrelsen att diskutera. 
 
Fråga till styrelsen: är åtgärderna rätt och tillräckliga? 
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Uppdragsutbildning och livslångt lärande


• Avdelningen för uppdragsutbildning flyttas till FSI från ER.


• Just nu pågår rekrytering av 2-4 säljare. 


• Avdelningschef kommer att rekryteras.


• Forum för verksamhetsutveckling (lärare och externa 
intressenter) kommer inrättas under UN.


• Avtalet om att nyttja Lunds universitets logotyp kommer att 
sägas upp per 1 juli 2019.


• Klargörande gällande tolkning av bisysslor inom 
utbildningsområdet är på gång.


Utredning om karriärvägar


• Rapporten Goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet 
har överlämnats.


• Framtaget förslag till upplägg av fortsatt arbete kring 
anställningspolicy och anställningsordning av lärare.


• Fortsatta diskussioner i RL.
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Wallenberg Academy Fellows


• En prestigefylld och viktig satsning på yngre forskare från KAW.


• Lärosätena kan nominera både interna kandidater och externa 
kandidater.


• LU har inte lyckats fullt ut avseende externa kandidater. 


• Satsning på gemensam finansiering för både interna och 
externa kandidater i syfte att öka förmågan att nominera 
kandidater. 


1. Strategisk förnyelse av utbildning


• Vinnova pilotprojekt för flexibla korta kurser för 
yrkesverksamma specialister


– 20 ansökningar, 12 går vidare till intervju, varav 2 från 
LU (AI och krishantering) (KTH, Chalmers, Linné, 
Malmö, HH, Mittuniversitet, Luleå)


– ”Skissen bedömdes vara välskriven och beskriver en 
ambitiös plan för att utveckla Lunds Universitets 
bidrag till det livslånga lärandet”


• Utskott under UN
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2. Det breda universitetet


• Arbetsgrupp


• Forskarskola Agenda 2030


• Gemensam plattform artificiell intelligens


• Gemensam lärplattform


3. Internationalisering


• Handlingsplan Asien


• Handlingsplan Internationalisering


• Översyn universitetsövergripande medlemskap i 
internationella nätverk


– Lämnar: Utrecht Network och Baltic University Program Network


– Tackar nej: Universities #JoinTogether Network


– Accepterar inbjudan: University Social Responsibility Network


– Undersöker möjligheten för medlemskap i United Nations 
Academic Impact (UNAI) och Association of Professionals Schools 
of International Affairs (APSIA)
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Utmaningar


• Handlingsplan Asien


• Strategisk förnyelse av utbildning


– Livslångt lärande


– Validering


– Digitalisering / e-lärande


– Utbud
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Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2018-05-18 – 2018-08-30 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Fördelningsnyckel samt fördelning av kostnader
för djurskyddsorganisationen vid Lunds universitet
2018


2018-05-24 


2. Information om ledig anställning som professor i
medicin


2018-05-24 


3. Yttrande över förslag till grönprogram för Lunds
kommun


2018-05-24 


4. Yttrande över remiss Detaljplan för del av Östra
Torn 27:13 m fl (Nano) -samråd


2018-05-24 


5. Universitetsgemensamma lokalkostnader avseende
Medicon Village 2018


2018-05-24 


6. Medel för satsningen Kulturskolekliv 2018 2018-05-24 


7. Innovationsmedel för nyttiggörande av
forskningsbaserad kunskap


2018-05-24 


8. Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning 2018-05-24 


9. Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning 2018-05-24 


10. Ändring av föreskrifter om handläggning av
ärenden om misstänkt oredlighet i forskning,
konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid
Lunds universitet


2018-05-24 


11. Utseende av ledamot i Nämnden för utredning av
oredlighet i forskning


2018-05-24 


12. Yttrande över förslag till handlingsplan för
fossilfria drivmedel i Skåne


2018-05-24 


2018-09-03 
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13.  Utseende av revisor till Stiftelsen för samverkan 
mellan Lunds universitet och näringslivet, SUN 


2018-05-24 


14.  Anställning som gästprofessor i datavetenskap 
med inriktning mot robotsystem (ändringsbeslut) 


2018-05-25 


15.  Yttrande över förslag till Europaparlamentets och 
Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor 
och transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 


2018-05-31 


16.  Överlämnade av och yttrande över begäran om 
skadestånd 


2018-05-31 


17.  Överlämnade av och yttrande över begäran om 
skadestånd 


2018-05-31 


18.  Riktlinjer för förlängning av anställning som 
doktorand pga. förtroendeuppdrag inom 
studentorganisationer och studentrepresentation 
vid Lunds universitet 


2018-05-31 


19.  Utseende av verksamhetschef för den nationella 
forskningsstrukturen BioMS 


2018-05-31 


20.  Yttrande över promemorian Ny lag om 
koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården 


2018-05-31 


21.  Information om ledig anställning som professor i 
omvårdnad med inriktning palliativ omvårdnad 


2018-06-07 


22.  Förnyad anställning som gästprofessor i informatik  2018-06-07 


23.  Information om ledig anställning som professor i 
maskinelement  


2018-06-07 


24.  Yttrande över delbetänkandet En strategisk agenda 
för internationalisering 


2018-06-07 


25.  Yttrande över Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur 2019-2030  


2018-06-07 


26.  Delegation att fatta beslut gällande CECOST för 
perioden 2018-2021 


2018-06-07 


27.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning 2018-06-14 


28.  Information om ledig anställning som professor i 
yrkesdermatologi 


2018-06-14 


29.  Information om en ledig anställning som professor 
i ekonomisk geografi 


2018-06-14 
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30.  Överklagande av tillsättning av anställning som 
professor i fysik med inriktning mot magnetism 


2018-06-14 


31.  Struktur för kultursamverkan 2018-2021 2018-06-14 


32.  Förlängning och ändrad omfattning för uppdrag 
som vicerektor för forskning och 
forskningsinfrastruktur 


2018-06-14 


33.  Angående remiss över betänkandet Effektivare 
energianvändning (SOU 2017:99) 


2018-06-14 


34.  Angående remiss över Revidering av Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering 
och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön 


2018-06-14 


35.  Yttrande över Betänkandet Statens stöd till 
trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 
2018:18) 


2018-06-21 


36.  Yttrande över Betänkandet Lån och garantier för 
fler bostäder (SOU 2017:108) 


2018-06-21 


37.  Yttrande över Betänkandet Forska tillsammans – 
samverkan för lärande och förbättring (SOU 
2018:19) 


2018-06-21 


38.  Yttrande över Betänkandet Med 
undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk 
för lärares och rektorers professionella utveckling 
(SOU 2018:17) 


2018-06-21 


39.  Information om ledig anställning som professor i 
omvårdnad med inriktning äldre 


2018-06-21 


40.  Utseende av koordinator och biträdande 
koordinator för Bagadilico 


2018-06-21 


41.  Fördelning av medel från Ledningsgruppen för 
jämställdhet och likabehandling, 2018 


2018-06-21 


42.  Ändring i attestordning 2018-06-21 


43.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
universitetets Climate-KIC 2019 och 2020 


2018-06-21 


44.  Anvisning av medel till beredningsarbete inför 
universitetets etablering av verksamhet vid 
Science Village Scandinavia 


2018-06-21 
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45.  Utredningsuppdrag rörande 
resurstilldelningsmodell för LUKOM 


2018-06-21 


46.  Anvisning av medel till Mistra Urban Futures, 
Plattform Skåne 


2018-06-21 


47.  Anvisning av medel till forskningsinfrastruktur av 
nationellt intresse 


2018-06-21 


48.  Anvisning av medel till universitetets 
doktorspromotion 2018 


2018-06-21 


49.  Mottagning i samband med Lundakarnevalen 2018 2018-06-21 


50.  Anvisning av medel till ett podium för 
universitetets promotionshögtid i Lunds domkyrka 


2018-06-21 


51.  Anvisning av medel avseende ett externt besök 2018-06-21 


52.  Genomförande av utseendet av elektorer och 
ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar 
2018 inom region 2 


2018-06-21 


53.  Studieavgifter för utbildning på grund- och 
avancerad nivå 


2018-06-21 


54.  Revidering av föreskrifter om fördelning av 
beslutsbefogenheter 


2018-06-21 


55.  Yttrande över remiss Lunds kommuns 
översiktsplan -utställning 


2018-06-21 


56.  Yttrande över remiss: 
Universitetskanslersämbetets rapport 
Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett 
regeringsuppdrag (2018:2) 


2018-06-21 


57.  Utseende av ledamöter i styrelsen för ICOS 
Sweden 


2018-06-25 


58.  Yttrande över delbetänkandet Ökad trygghet för 
studerande som blir sjuka 


2018-06-28 


59.  Fråga om jäv i ärende gällande anmälan om 
misstänkt oredlighet i forskning 


2018-06-28 


60.  Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) 
utredningsrapport “Remissversion i 
regeringsuppdraget om långsiktig 
kompetensförsörjning” 


2018-08-13 
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61.  Angående remiss gällande vägledningar för 
statusklassificering av ytvatten 


2018-08-13 


62.  Yttrande över betänkandet Tjänstledighet för 
politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett 
annat land – undanröjande av ett gränshinder 


2018-08-16 


63.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
teoretisk elektroteknik 


2018-08-23 


64.  Begäran om ändring av Lunds universitets beslut 
om oredlighet i forskning och om ett möte; nu 
fråga om avslag 


2018-08-23 


65.  Angående remiss Promemoria om genomförande 
av EU:s geoblockeringsförordning 


2018-08-27 


66.  Uppdrag till MAX IV:s styrelse att ta fram 
åtgärdsplan 


2018-08-27 


67.  Begäran om att regeringen ska utse ordförande och 
ledamöter i styrelsen för Internationella institutet 
för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet 


2018-08-30 


68.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning; nu 
fråga om lämnande utan vidare åtgärd 


2018-08-30 


69.  Yttrande över betänkandet Myndighetsgemensam 
indelning – samverkan på regional nivå 


2018-08-30 


70.  Information om ledig anställning som professor i 
palliativ medicin förenad med anställning som 
specialistläkare eller överläkare 


2018-08-30 


71.  Yttrande över valideringsdelegationens 
betänkande ”Validering i högskolan – för 
tillgodoräknande och livslångt lärande 


2018-08-30 


72.  Utseende av ledamot och suppleant i 
Nordenstedtska stiftelsen  


2018-08-30 


 
Remisser inkomna under perioden 2018-05-18 – 2018-08-30 
 


1.  Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. Svar till 
Socialdepartementet senast 2018-06-25. 
 


2.  Översiktsplan för Lunds kommun – utställningsförslag. Svar till Lunds 
kommun senast 2018-07-04. 
 


3.  Ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som 
kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer 
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för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18). Svar till Havs- och 
vattenmyndigheten senast 2018-09-07. 
 


4.  Konstnär - oavsett villkor? Svar till Kulturdepartementet senast 2018-08-
31. 
 


5.  Promemorian Vissa ändringar i avgiftsförordningen. Svar till 
Finansdepartementet senast 2018-08-01. 
 


6.  Vägledningar för statusklassificering av ytvatten. Svar till Havs- och 
vattenmyndigheten senast 2018-08-16. 
 


7.  Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning. Svar till 
Utrikesdepartementet senast 2018-08-31. 
 


8.  Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat 
land - undanröjande av ett gränshinder. Svar till Finansdepartementet 
senast 2018-08-21. 
 


9.  Betänkande SOU 2018:35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. 
Svar till Näringsdepartementet senast 2018-09-28. 
 


10.  Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens 
verksamhet. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2018-09-11. 
 


11.  Handlingsplan för friluftsliv i Skåne. Svar till Länsstyrelsen Skåne 2018-
09-20. 
 


12.  En sexårig utbildning för läkarexamen. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2018-10-04. 
 


13.  Slutrapport om långsiktig kompetensförsörjning. Svar till 
Strålsäkerhetsmyndigheten senast 2018-08-13. 
 


14.  Disciplinärenden - kvinnor och män. Svar till Universitetskanslerämbetet 
senast 2018-09-15. 
 


15.  SOU 2018:34 - Vägar till hållbara vattentjänster. Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2018-10-31. 
 


16.  Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget: Kategorisering av 
verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning. 
Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2018-10-26. 
 


17.  Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27). Svar till 
Utrikesdepartementet senast 2018-09-21. 
 


18.  Utvärdering av det svenska medlemskapet i IIASA. Svar till Formas 
senast 2018-09-10. 
 


19.  Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller 
fiskerikontroll. Svar till Näringsdepartementet senast 2018-09-16. 
 


20.  Delning av förordning. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2018-
06-29. 
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21.  Förskrifter om nationell högspecialiserad vård. Svar till Socialstyrelsen 


senast 2018-09-12. 
 


22.  Med tillit växer handlingsutrymmet – Tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn (2018:47) och En lärande tillsyn – statlig granskning 
som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg. Svar till 
Finansdepartementet senast 2018-10-31. 
 


23.  Förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska 
produkter och biotekniska organismer - Nya ansökningsavgifter. Svar till 
Kemikalieinspektionen senast 2018-09-21. 
 


24.  God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39). Svar till 
Socialdepartementet senast 2018-11-15. 
 


25.  Barns och ungas läsning – Ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57. 
Svar till Kulturdepartementet senast 2018-10-31. 
 


26.  EU-kommissionens förslag till förordning - COM (2018) 372-375, 382, 
390 och 471-473 - Fonden för inre säkerhet, Inrättande av Asyl- och 
migrationsfonden, Europeiska socialfonden, Fonden för integrerad 
gränsförvaltning, Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning 
och visering, Europeiska havs- och fiskerifonden. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2018-09-12. 
 


27.  En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2018-11-02. 
 


28.  Utkast till lagrådsremiss - Stärkt skydd mot diskriminering i skolan. Svar 
till Kulturdepartementet senast 2018-10-11. 
 


29.  Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om 
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi, DS 2018:31. 
Svar till Socialdepartementet senast 2018-11-14. 
 


30.  Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
(SOU 2018:45). Svar till Arbetsmarknadsdepartementet senast 2018-09-
30. 
 


31.  Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta 
efterföljande planering (SOU 2018:46). Svar till Näringsdepartementet 
senast 2018-10-31. 
 


32.  Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 2: Kommunal 
reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2018-10-31. 
 


33.  EU-kommissionens förslag till EU-parlamentet och rådets förordning om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden+, m fl - totalt 9 förordningsförslag. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2018-09-12. 
 


34.  Översyn av parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun. Svar till 
Lunds kommun senast 2018-09-30. 
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35.  Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för 


allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23). Svar till Justitiedepartementet 
senast 2018-10-01. 
 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2018-05-18 – 2018-08-30






 
 
 
 
 
 
 
 


Univers i te tss tyre lsen  
 


Närvarande  
 
Ledamöter 
Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare   (fr o m § 6) 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare (t o m § 13) 
Croneberg, Richard Student  Studentrepresentant 
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Sanders, Björn Student  Studentrepresentant 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant  
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Lagerborg, Ingrid SEKO 
Nilsson, Kjell OFR/S  (t o m § 12) 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare  
Ekberg, Tim Planeringschef 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Norberg, Gunilla Revisionschef  
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor 
 
Frånvarande 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 
 
 
 


Sammanträdesdatum 
2018-09-21 


 


1(4) 


Dnr STYR 2018/1497 


PROTOKOLL  







 2(4) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla, särskilt nya ledamöter och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Anne L’Huillier att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2018-06-21 till handlingarna. 
 


5 Presentation av Naturvetenskapliga fakulteten 
 
Dekan Sven Lidin informerar om verksamheten vid Naturvetenskapliga fakulteten.  
 


6 Rapport från arbete med Science Village Scandinavia (SVS) 
 
Sven Lidin ger en lägesrapport från arbetet med Lunds universitets etablering på SVS. 
 
Diskussion.  
 


7 Information och diskussion om styrning av lokalfrågor inom Lunds universitet 
 PM från 2018-09-11 
 Bilaga § 7 
 Dnr STYR 2018/1379 
 Föredragande: Åsa Bergenudd 
 
Diskussion.  
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen med ett reviderat dokument som  
tydligare visar förslag till fördelning av roller, ansvar och beslutsordning. 
 


8 Beslut med anledning av Internrevisionens delårsrapport 2018 
 Delårsrapport 2018-08-31 från Internrevisionen 
 Bilaga § 8 
 Dnr STYR 2018/1321 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna. 
 
 
 







 3(4) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
9 Information om ekonomiskt utfall per 31 augusti 


 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Filip Bengtsson redogör för ekonomiskt utfall per 31 augusti. 
 


10 Uppföljning av seminarium om styrelsens betydelse, ledamöternas ansvar och 
engagemang 
 PM från 2018-09-11 
 Bilaga § 10 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Styrelsen beslutar att årligen vid sitt möte i juni följa upp hur styrelsearbetet fungerar. 
 


11 Sammanträden 2019 
 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum 2019 
 
fredag 15 februari 
fredag 26 april 
måndag 17 – tisdag 18 juni 
tisdag 24 september 
onsdag 23 oktober 
fredag 13 december 
 


12 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 12 a 
 
Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag Serger informerar om aktuella frågor.  
  


b) Information om utfallet i antagningen 
 PM 2018-09-10 från Utbildningsnämnden 
 Bilaga § 12 b 
 Föredragande: Sylvia Schwaag Serger 
 
Diskussion.  
 


c) Rapport från LUS 
 
Richard Croneberger informerar bl a om arbete med studenternas rättighetslista.  
 


d) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- svar på internrevisionens granskningar av ekonomisystemet Raindance samt nätverk 
avseende IT-säkerhet, 
- internrevisionens kvalitetsarbete avseende 2018. 







 4(4) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2018-09-03 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 12 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2018-09-03 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 12 f 
 
13 Information om åtgärder med anledning av förseningar i MAX IV:s strålrörsprogram 


 PM 2018-09-12 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 13 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz, Björn Halleröd och Marianne Sommarin 
 
Diskussion. 
 
Styrelsen trycker på vikten av att löpande hållas informerade om vad som händer i frågan om  
MAX IV och dess styrelse. 
 


14 Beslut att utse ordförande för MAX IV-laboratoriets styrelse 
 PM 2018-09-12 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 14 
 Dnr: STYR 2018/1384 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar at utse professor Marianne Sommarin, Umeå universitet, till ordförande i 
styrelsen för MAX IV-laboratoriet från och med 2018-09-22 till och med 2019-12-31, dock 
längst till dess att ny ordförande utses. 
 


15 Eventuellt övrigt 
 
Inga övriga frågor. 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Anne L’Huillier 
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LU Byggnad 
Åsa Bergenudd 
Byggnadschef  


Styrning av lokalfrågor vid Lunds universitet 


Inledning 


Universitets lokaler är en viktig förutsättning och utgör grunden för att för att bedriva 
framgångsrik forskning och undervisning men utgör samtidigt den näst största kostnaden. För att 
kunna fatta strategiska beslut och för att kunna riskbedöma lokalinvesteringar har vi sett behovet 
av att universitetsledningen involveras mer i lokalförsörjningsprocessen och att vi får bättre 
instrument för styrning.  


Ett förslag har arbetats fram som diskuterats och fått accept i ledningsgruppen (LG) och rektors 
ledningsråd (RL). Nedan redogörs för hur styrning av lokalfrågor hanteras idag och förslag till 
hur detta kan göras i framtiden. Vid sammanträdet 21 september önskas  universitetsstyrelsens 
synpunkter på förslaget. 


Bakgrund 


I flera år har universitetets lokalinnehav varit konstant trots att universitetet vuxit. Även 
lokalkostnadernas andel av den totala omsättningen har varit konstant. Lokalkostnadsandelen är 
idag ca 12 % av den totala omsättningen. En förklaring till detta är det senaste decenniets satsning 
på en förädling av det befintliga byggnadsbeståndet i syfte att uppnå bättre funktion till mindre 
yta.  


Nu står universitetet inför en stor fysisk expansion som kommer att påverka inte bara övriga delar 
av universitetet utan även kommunen och Region Skåne då universitetet vill utveckla området vid 
de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, Science Village (SVS).  
Samtidigt pågår andra stora byggprojekt inom Lunds universitet (LU) bl a samlokalisering av den 
konstnärliga fakulteten i Malmö och renoveringar och tillbyggnader som påverkar hela den 
samhällsvetenskapliga fakulteten. Inom den medicinska fakulteten planeras för två kostsamma 
projekt Forum medicum och en ny djuranläggning vid MAX IV. Ekonomihögskolan har stort 
behov av renovering och nya studiemiljöer behöver byggas. Inom LTH planeras två större 
ombyggnader, Maskinhuset och Kårhuset.  


Lokalkostnaden förväntas öka med minst 170-250 mkr de närmaste 10 åren, summan beror bl a 
på hur mycket av universitets verksamheter som flyttar till SVS.  
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Styrning av lokalfrågor idag 
 
Vid gemensamma förvaltningen finns sektionen LU Byggnad vars roll är att se till att det finns 
hållbara lokallösningar för hela universitetet. Lunds universitet äger inga lokaler utan hyr sina 
lokaler av olika fastighetsägare. LU Byggnad är universitetets avtalspart gentemot 
fastighetsägaren. Det innebär att LU Byggnad ansvarar för frågor som rör inhyrningar, 
avvecklingar och alla övriga förändringar av universitetets lokalbestånd. I uppdraget ingår även 
att sammanställa framtida lokalkostnadsutveckling i en lokalplan och att ansvara för att ta fram 
och följa upp campusplan och övriga strategiska dokument. Strategisk lokalplanering syftar till att 
se till helheten för universitetets lokalanvändning. Målet är att förbättra, effektivisera, och 
kostnadsoptimera universitetets lokalresurser, ta fram enhetliga och hållbara lösningar och 
samtidigt uppfylla verksamheternas lokalbehov. 
 
I den decentraliserade organisation som LU är, arbetar LU Byggnad ofta på uppdrag av 
fakulteterna som i huvudsak ansvarar för kostnaderna i lokalprojekten. Det finns undantagsfall 
där universitetet centralt går in med resurser i lokalprojekt. I sådana fall involveras 
universitetsledningen och styrelsen i resursfördelning, men i större delen av byggprojekten är det 
fakulteten som hanterar kostnaden och då också avgör ambitionsnivå etc. LU Byggnad finns 
givetvis för att säkerställa en samlad ändamålsenligt och effektiv lokalhantering vid LU. Inför 
nytecknande av avtal i samband med nya projekt bereder LU Byggnad beslutsunderlag. Samråd 
sker med respektive fakultet innan förvaltningschefen undertecknar. Två gånger per år redovisar 
LU Byggnad pågående och planerade projekt för förvaltningschefen och planeringschefen. LUS 
och de fackliga organisationerna deltar vid dessa presentationer. 
 
Idag finns tre olika styrdokument för universitetets lokaler: 
 
Campusplan 
 
Universitetets vision och långsiktiga strategi för lokalbeståndet beskrivs i campusplanen som togs 
fram 2012 och som gäller till 2025. Campusplanen innehåller endast campus Lund och tas fram 
tillsammans med Lunds kommun, Regionen och olika aktörer på fastighetsmarknaden. 
Campusplanen redovisades i universitetsstyrelsen (US) 2012.  
 
Lokalplan: 
 
Lokalplanen tas fram vart tredje år och omfattar både utvecklingen av lokaler och lokalkostnader 
de senaste 5-10 åren samt den framtida lokalkostnadsutvecklingen. Lokalplanen är en status- och 
konsekvensbeskrivning av de uppdrag som respektive fakultet eller verksamhet har lämnat till LU 
Byggnad och innehåller en sammanställning av de projekt som är under utredning eller 
genomförande. Lokalplan 2018-2019 utkommer september 2018. Lokalplanen skickas på remiss 
till verksamheten men den har inte tagits upp i universitetsstyrelsen. 
 
Lokalförsörjningsplan 
 
Gällande Lokalförsörjningsplan beslutades i US 2017 och innehåller en beskrivning av de 
lokalprojekt som föreslogs få bidrag från gemensamma medel. Dessa projekt är idag den 
konstnärliga fakulteten, Ekonomihögskolan och den samhällsvetenskapliga fakulteten till en 
sammanlagd kostnad om 30 mkr per år och utgör en liten del av universitetets totala projekt och 
lokalbestånd. 
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Förslag på hur framtidens styrning kan se ut 
 
För att få en bättre styrning på lokalfrågorna som bättre involverar ledningen föreslås en 
förändring av styrdokument och beslutsprocess: 
 
Lokalförsörjningsplan  
 
Lokalförsörjningsplanen i sin nuvarande form ändras för att stämma överens med ESV 
anvisningar. Lokalförsörjningsplan är en redogörelse av de ekonomiska åtaganden som LU haft 
den senaste fem åren och en prognos över de närmaste fem åren. Planen tas fram en gång per år 
och beslutas i US. Lokalförsörjningsplanen ska innehålla: 
 


• 5 års prognos av LU:s lokalkostnad  
• Alla hyresavtal och avtalstider. Förändringar avseende hyresavtal som skett eller som vi 


ser kommer under det närmaste året  
• De projekt som föreslås få bidrag från gemensamma medel  
• Projektlista med projekt som färdigställts föregående år och planerade projekt. Det ger 


US en bild av de projekt som rektor kommer att fatta beslut om. 
 
Utvecklingsplan 
 
För att förbättra ledningens inblick och möjlighet att fatta strategiska beslut behöver 
lokalförsörjningsplanen kompletteras med ett nytt strategisk dokument, en utvecklingsplan. 
Utvecklingsplanen behövs för att samordna och synliggöra gemensamma utvecklingsfrågor 
avseende lokaler och innehåller även det totala lokalbehovet, nyckeltal och riktlinjer. LU 
Byggnad har till uppgift att se till helheten och ambitionen är att driva utvecklingsarbete och 
gränsöverskridande samordning av universitetets lokaler, men arbetar idag ofta reaktivt på 
fakulteternas önskemål och konstaterar att gemensamma utvecklingsfrågor är svåra att driva i en 
decentraliserad organisation då gemensamma strategier och riktlinjer saknas.  
 
Utvecklingsplanen tas fram en gång per år. Detta dokument redovisas på RL och redovisningen 
innehåller även den projektredovisning som idag redovisas 2 gånger per år för förvaltningschefen, 
planeringschefen; LUS och facken. Rektor beslutar om utvecklingsplanen 1 gång per år (nytt). 
Redovisning sker även på LG och UFLG. Utvecklingsplanen ska innehålla: 
 


• Universitetets planerade byggprojekt och framtida lokalkostnader (idag finns detta i 
lokalplanen)  


• Utvecklingsområden (nytt) för att synliggöra och ta tillvara på utvecklingsarbete som sker 
i våra projekt. För att förverkliga beslutade utvecklingsområdena bör de bedrivas i 
projektform och resurser tillsättas (nytt) 


• Effektiviseringsområden (nytt) 
• Nyckeltal (nytt) tex max 20 kvm/anställd, antal studieplatser/student 
• Riktlinjer för planering av nya hus (finns en idag i campusplanen) 


 
För att få skapa framförhållning och ett så bra underlag som möjligt förs en systematisk dialog 
mellan LU Byggnad och fakultetens ledningsgrupp 1-2 ggr/år (nytt) Utöver 
fakultetsledningsbesöken för LU Byggnad dialog om lokalfrågor på så kallade husmöten, där 
fångas mindre ombyggnader upp. 
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Förslag på utvecklingsområden 2019-2012:  
 
• Utveckling av våra lärandemiljöer  
• Effektivisering av våra lokaler  
• Effektivare hantering av inredning och lokaltillbehör  
 
Campusplan  
 
Campusplanen behålls i nuvarande utformning. Nuvarande plan är fortfarande aktuell och bör inte 
revideras förrän LU:s strategier för SVS är klara då dessa troligtvis kommer att ha stor påverkan 
på befintligt campus i Lund . Ny plan bör tas fram 2020 och gälla fram till 2050. Campusplanen 
kompletteras med visioner och strategier även för Malmö och Helsingborg. 
 
Beslutsprocessen 
 
Redan idag granskas byggprojekt, och beslut om att gå vidare fattas, vid flera tillfällen innan ett 
genomförandebeslut tas och hyresavtal tecknas. Idag fattas alla större lokalbeslut av 
förvaltningschefen. Förslaget till ny beslutsprocessen innebär att de viktigaste besluten i stället 
fattas av rektor.  
 
Efter en första bedömning om projektet är realiserbart tas ett utredningsbeslut, en bekräftelse på 
att LU Byggnad har fått uppdraget och beslutet tas av fakulteten och LU Byggnad. Även det 
andra beslutet i planeringsprocessen, att gå vidare och göra en förstudie (arkitektskiss), tas av LU 
Byggnad och fakulteten. Denna rutin förändras inte.  
 
Efter dessa tidiga skeden tas beslut om att starta projekteringsarbetet. Den kostnad som 
universitets då förbinder sig att betala kan var i storleksordningen 5-50 mkr. Detta beslut, ett 
inriktningsbeslut, föreslås bli ett rektorsbeslut (nytt).  
 
När den första delen av projekteringsarbetet är klart gör fastighetsägaren en kalkyl och lämnar ett 
hyresförslag. Beslut efter detta skede innebär att projektet genomförs. Rektor föreslås fatta beslut 
(nytt) om att genomföra projektet och teckna hyresavtal. Åtagande kan innebära 500 mkr. När 
avtal tecknats med fastighetsägaren genomförs avslutande projektering och byggentreprenaden. 
 
Inför rektorsbeslut ska nedanstående 4 kriterier vara uppfyllda, några kopplade till 
utvecklingsplanen som är förankrad i RL:  
 


• I utvecklingsplanen beslutade nyckeltal och riktlinjer avseende utformning (strategier, 
effektivitet) ska vara uppfyllda.  


• Ekonomiska nyckeltal som avtalslängder inom aktuell fakultet eller ny andel 
lokalkostnad i relation till omsättning för en fakultet, tex max 15 %. Projektet bedöms 
ekonomiskt realiserbart. 


• Bedömning av flexibilitet och användbarhet efter första avtalsperioden. 
• Beslut i fakultetsstyrelsen. 


 
Checklistan säkerställer att projekt som inte bedöms som ekonomiskt realiserbara eller 
ekonomiskt fördelaktiga för LU i ett längre perspektiv inte startar och i onödan tar resurser.  
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Utbi ldn ingsnämnden  


Antagning HT2018 


Enligt årsplanen för vilka punkter som ska tas upp på årets styrelsemöten ska 


styrelsen vid sitt septembermöte få information om utfall i antagningen. 


Syftet med detta underlag är att ge styrelsen övergripande information om aktuell 


statistik för Lunds universitet samt att göra vissa jämförelser med andra universitet 


i Sverige. Viss information är även särredovisad för respektive fakultet. 


I allt väsentligt visar redovisningen att, trots vikande ungdomskullar, är Lunds 


universitet fortsatt ett av landets mest attraktiva lärosäten, i synnerhet bland yngre 


studenter. 


Även rekryteringen av avgiftsstudenter fortsätter att öka. 
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Sökande och antagna höstterminen 2018 


Till höstens utbildningar vid universitet och högskolor har totalt drygt 360 0001 


personer ansökt om en utbildningsplats. Av dessa hade drygt 20 procent en 


anmälan till minst en utbildning vid LU (universitetets utbud omfattade 335 


program och 930 kurser). Jämfört med förra året är det en minskning med drygt 1 


procent för landet som helhet och knappt 5 procent för LU. Minskningen beror 


främst på demografiska förändringar, men för LU:s del också på att 


utbildningsutbudet, främst fristående kurser, minskar. Jämfört med förra året är det 


12 färre program och 50 färre fristående kurser. 


Figur 1: Sökande och antagna höstterminer, alla lärosäten 


På grund av minskande ungdomskullar fortsätter antal sökande att minska men 


lärosätena antar dock något fler, vilket är en följd av att det samlade anslaget till 


utbildning ökar samt att antalet studenter som betalar studieavgift också ökar. 


1 Alla siffror i denna PM avser totalt antal sökande i tid, med studiestart höstterminer och 


som ansökt i en eller flera antagningsomgångar via antagning.se. Ansökningar som avser 


valbara kurser för programstudenter ingår ej. Inte heller ansökningar från avgiftsskyldiga 


studenter som inte betalat anmälningsavgift. Dessa båda grupper motsvarar drygt 20 


procent av alla sökande och brukar ingå i den statistik som redovisas av UHR, som också 


endast publicerar statistik per antagningsomgång. Till hösten 2018 fanns ca 30 


antagningsomgångar varav de allra flesta sökande återfinns i HT2018 (85 %) och 


MASTERHT18 (11 %). 


Lunds universitet har också för närvarande 9 kurser med 10-tusentals studenter på 


COURSERA, världens största plattform för nätkurser. Dessa ingår inte alls i underlaget 


som redovisas här. 
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Fördelat på olika utbildningsformer så ser man att det är bara utbildningar på 


avancerad nivå som ökar. Främst handlar detta om masterutbildningar som lockar 


många internationella studenter. 


 
Figur 2: Sökande och antagna höstterminer, Program med tillträde på grundnivå, 


alla lärosäten 


 
 
Figur 3: Sökande och antagna höstterminer, Program med tillträde på avancerad 


nivå, alla lärosäten 


 
 
Figur 4: Sökande och antagna höstterminer, Fristående kurser, alla lärosäten 
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Totalt sett har UU och SU fler sökande än LU, men om man tittar särskilt på 


utbildningsprogram med tillträde på grundnivå (utbildningar som främst vänder sig 


till ungdomar som precis slutat gymnasiet) så är LU fortsatt i topp. Diagrammet 


nedan visar antal förstahandssökande till program med tillträde på grundnivå. 


Totalt hade universitetet tagit emot ansökningar från 77 000 personer, varav 42 000 


sökt ett utbildningsprogram med tillträde på grundnivå. Drygt 16 000 hade 


programmet som sitt förstahandsval. 


 
Figur 5: Förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, 


höstterminer 


 
 
Av samtliga förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på 


grundnivå, 160 418, hade 10 procent (16 413) ett utbildningsprogram vid Lunds 


universitet som sitt förstahandsval.  


 


Antal antagna till de stora universiteten påverkas inte nämnvärt av förändringen av 


antal sökande eftersom det genomsnittligt finns 2-3 sökande per plats. Det är andra 


faktorer, främst lärosätenas anpassning till takbeloppen, som påverkar. 


 
Figur 6: Antagna till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, höstterminer 
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Omräknat till söktryck ser man en liten minskning men ändå tydligt att 


konkurrensen om utbildningsplatserna vid universiteten är fortsatt hög. Dock 


innebär det minskade söktrycket att konkurrensen om platserna minskar. 


 
Figur 7: Söktryck till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå (Kvoten 


Behöriga förstahandssökande /Antagna i andra urvalet) 
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Det faktum att Lunds universitet 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. 


 
Figur 8: Andel av förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på 


grundnivå vid LU, uppdelat på ålderskategorier  


  


Om universitetets attraktionskraft vore ”åldersneutralt” (dvs. om sökande väljer LU 


i samma omfattning oavsett ålder) skulle alla staplarna vara lika höga och sluta på 


10 %. Motsvarande bild för några andra lärosäten nedan. 


 
Figur 9: Andel av förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på 


grundnivå, uppdelat på ålderskategorier, några utvalda lärosäten 


 


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


som studentstad inte lockar de som är lite äldre.  
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Nedbrutet på olika utbildningsformer ser man att universitetet antar studenter enligt 


samma mönster som landet i övrigt, om än lite tydligare. Ungefär oförändrat till 


utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, färre till fristående kurser och fler 


till avancerad nivå. 


 
Figur 10: Antagna till utbildningsprogram vs. fristående kurser, per år 


 
 


Av bilden ovan kan man förledas att tro att majoriteten av studenterna läser 


fristående kurser och att det är nästan lika många programstudenter på avancerad 


nivå som på grundnivå. Så är det inte alls. Kurserna är vanligtvis kortare än en 


termin. Program på avancerad nivå är ett eller två år medan de flesta programmen 


med tillträde på grundnivå är 3-5 år långa. Det gör att fördelningen av registrerade 


studenter blir en helt annan. Nedanstående bild visar hur studenterna var fördelade 


2017. 


 
Figur 11: Fördelning av registrerade studenter 2017 
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Det minskande antalet sökande slår olika hårt mot fakulteterna. Sedan 2014 har 


antalet sökande minskat mest vid Medicinska fakulteten (- 22 %), HT (-15 %) och 


Naturvetenskapliga fakulteten (-14 %).  


 


Det minskade antal sökande vid Medicinska fakulteten svarar mot ett vikande 


intresse för vårdutbildningar nationellt. Tabellen nedan visar som exempel hur 


antal sökande till Sjuksköterskeprogrammet minskat från 2014 till 2018 vid några 


andra lärosäten: 


 


Lärosäte Förändring 


Lunds universitet -18 % 


Göteborgs universitet -25 % 


Karolinska institutet -11 % 


Malmö universitet -21 % 


Högskolan Kristianstad -19 % 


 
 
För Naturvetenskapliga fakulteten handlar det mest om en medveten strategi 


eftersom man under flera år dragits med en kraftig överproduktion. Sedan 2014 har 


antalet fristående kurser vid fakulteten mer än halverats. Två fakulteter har under 


samma period fått fler sökande, EHL (+ 8%) och LTH (+2,5%). 


 


EHL:s ökning beror till stor del på att man attraherar allt fler avgiftsstudenter. 


 
Figur 12: Totalt antal sökande per fakultet, höstterminer 
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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 och 


Samhällsvetenskapliga fakulteten antar flest studenter till program med tillträde på 


avancerad nivå. 


 
Figur 13: Antagna till fristående kurser och program HT 2018, per fakultet 
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Figur 14: De 50 mest sökta utbildningarna (program och kurser) HT2017 - 


HT2018, sorterade efter hur mycket antal förstahandssökande förändrats 


procentuellt 


 
 
  


Förstahandssökande 2017 HT 2018 HT Skillnad


Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 165 221 33,9%


Civilingenjörsutbildning i datateknik 246 314 27,6%


Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap 142 181 27,5%


Arkitektutbildning 452 511 13,1%


Kandidatprogram i beteendevetenskap 311 350 12,5%


Utvidgad juridisk introduktionskurs 215 240 11,6%


Psykologprogrammet 890 988 11,0%


Masterprogram i folkhälsovetenskap 237 263 11,0%


Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 148 164 10,8%


Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 143 157 9,8%


Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem 238 261 9,7%


Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 571 626 9,6%


Kandidatprogram i kriminologi 426 463 8,7%


Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 168 175 4,2%


Konstnärligt masterprogram i fri konst 168 175 4,2%


Masterprogram i mänskliga rättigheter 276 287 4,0%


Masterprogram i geografisk informationsvetenskap 184 191 3,8%


Kandidatprogram i utvecklingsstudier 353 365 3,4%


Masterprogram i psykologi 178 183 2,8%


Master/Magisterprogram i Internationell strategisk ledning 340 340 0,0%


Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor 292 290 -0,7%


Magisterprogram i entreprenörskap och innovation 372 368 -1,1%


Masterprogram i miljöstrategisk styrning 156 154 -1,3%


Totalt: De 50 mest sökta utbildningarna HT 2017 - HT 2018 19399 18892 -2,6%


Masterprogram i International Development and Management 413 402 -2,7%


Magisterprogram i Management 324 315 -2,8%


Läkarprogrammet 1124 1092 -2,8%


Ekonomie kandidatprogram 1217 1181 -3,0%


Juristprogrammet 1699 1642 -3,4%


Konstnärligt kandidatprogram i fri konst 623 599 -3,9%


Socionomprogrammet 798 767 -3,9%


Magisterprogram i Finans 533 504 -5,4%


Masterprogram i strategisk kommunikation 169 159 -5,9%


Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt 410 382 -6,8%


Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science 198 183 -7,6%


Internetbaserad juridisk introduktionskurs 198 182 -8,1%


Magisterprogram i redovisning och finansiering 328 298 -9,1%


Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst 518 470 -9,3%


Magisterprogram i International Marketing & Brand Management 661 599 -9,4%


Masterprogram i Economics 283 254 -10,2%


Sjuksköterskeprogrammet 437 391 -10,5%


Fysioterapeutprogrammet 434 387 -10,8%


Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning 196 171 -12,8%


Magisterprogram i informationssystem 174 147 -15,5%


Kandidatprogram i International Business 956 805 -15,8%


Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 210 176 -16,2%


Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change 271 211 -22,1%


Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) 186 136 -26,9%


Kandidatprogram i Service Management, Retail Management 217 141 -35,0%


Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess 314 171 -45,5%
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Avslutningsvis redovisas nedan antalet registrerade avgiftsstudenter (individer per 


kalenderår). Studieavgifter tillämpades första gången höstterminen 2011. 


 


Figur 15: Antal registrerade avgiftsstudenter per kalenderår 


 
2018 års siffra är preliminär då den hämtats kort efter höstterminens start och alla 


studenter är kanske ännu inte registrerade i Ladok. 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2018-05-18 – 2018-08-30  


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


Anställd 
fr.o.m 


Sean Perrin Sam fak Klinisk psykologi Utlysning 2018-05-24 


Stefan Hansson Med fak Obstetrik och 
gynekologi 


Utlysning 2018-06-01 


Karin Åkerfeldt Nat fak Kemi Gäst 2018-07-01 


Carla Gutiérrez-
Rodriguez 


Nat fak Molekylär ekologi Gäst 2018-08-01 


Åsa Westrin Med fak Psykiatri med 
inriktning klinisk 
suicidforskning 


Utlysning 2018-07-01 


Annelie Carlsson Med fak Pediatrik Adjungerad 2018-07-01 


David Hebert Konst fak Musik Gäst 2018-07-01 


Magnus Rasmussen Med fak Infektionsmedicin Utlysning 2018-09-01 


Torben Christensen Nat fak Arktisk biogeokemi Gäst 2018-09-01 


Nicola Rehnberg LTH Polymerteknologi med 
inriktning mot 
biobaserade polymerer 


Adjungerad 2018-06-21 


Anders Halling Med fak Allmänmedicin Utlysning 2018-09-01 


Ulf Schott Med fak Anestesiologi och 
intensivvård 


Gäst 2018-09-01 


Joanna Mirecki 
Millunchick 


Nat fak Materialvetenskap och 
teknik 


Gäst 2018-08-27 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2018. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
37 st. 44 % 56 % 


Utlysningar 1 st. 5 st. 
Befordringar 6 st. 6 st. 


Kallelser 1 st. - 
Gäst 7 st. 6 st. 


Adjungerad 1 st. 4 st. 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 
 
Kvinnor 


 
 
 
 


Män 
61 st. 43 % 57 % 


Utlysningar 3 st. 8 st. 
Befordringar 9 st. 12 st. 


Kallelser 1 st. 1 st. 
Gäst 11 st. 4 st. 


Adjungerad 2 st. 10 st. 
 
 
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. 
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Åtgärder med anledning av förseningarna i MAX IV:s 
strålrörsprogram 


Inledning 
I maj inkom en rapport till Vetenskapsrådet (VR) där MAX IV redogjorde för sitt 
strålrörsprogram. Vetenskapsrådet konstaterade då allvarliga förseningar för vissa 
strålrör i programmet. Rapporten skapade oro hos finansiärerna och ledningen vid 
Lunds universitet. Förseningarna har också fått extern uppmärksamhet i media. 
Universitetsstyrelsen informeras här om de åtgärder som vidtagits för att 
strålrörsprogrammet ska kunna färdigställas effektivt. 


Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningsinfrastruktur vid VR, har inbjudits 
till universitetsstyrelsen för att ge en bakgrund till VR:s genomlysning Review of 
MAX IV’s Project Management, informera om resultatet och ge VR:s syn på 
framtida åtgärder. 


Ovanstående rapport samt rapporten Report on the Progress and Direction of 
Research at MAX IV från MAX IV:s två rådgivande organ i forskningsfrågor, SAC 
och MAC, bifogas denna PM.  


Bakgrund 
MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp 
inom svensk forskning. Grovt sett är uppbyggnaden av MAX IV indelad i två 
större projekt: acceleratorprojektet som innefattar planering, projektering, 
byggnation och driftsättning av acceleratorn som producerar synkrotronljus samt 
strålrörsprogrammet som innefattar planering, projektering, uppbyggnad och 
driftsättning av strålrören till experimentstationerna.  


Sedan invigningen av MAX IV 2016 har acceleratorprojektet avslutats 
framgångsrikt och synkrotronljus produceras i två lagringsringar. Projektet har 
visat prov på såväl innovation som vetenskaplig utveckling i absolut världsklass. 


Strålrören i strålrörsprogrammet har kommit olika långt vad gäller planering och 
byggande och har olika tidsplaner för driftsättning. Totalt är 16 strålrör 
finansierade till dags datum, tre strålrör är driftsatta och ytterligare två är i 
slutfasen då experter gör slutkalibrering av ljuset innan användare tar dem i bruk. 
Sedan 2017 har 300 användare varit på MAX IV och fler väntar på att få göra 
experiment.  
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Strålrörsprogrammet är mycket komplext, både beroende på sin omfattning och på 
att man bryter ny mark genom att använda metoder som inte tidigare prövats.  
 
Förseningar och vidtagna åtgärder 
Den 9 maj inkom en rapport från MAX IV till Vetenskapsrådet, som är 
huvudfinansiär för MAX IV, med en uppdaterad tidsplan för strålrörsprogrammet.  
VR såg då att vissa strålrör var försenade med upp till 2,5 år jämfört med 
information de tidigare fått.   
 
I samband med rapporten blev det tydligt att projektstyrningen av 
strålrörsprogrammet inte fungerade optimalt samt att orsaker till förseningarna var 
vagt beskrivna. Såväl VR som Lunds universitets ledning reagerade skarpt på 
rapporten då mycket av informationen var ny och inte tidigare kommunicerats till 
finansiärerna, MAX IV:s styrelse som helhet eller till ledningen för Lunds 
universitet.  
 
Efter att kvartalsrapporten till VR levererats begärde Hans Hertz att få bli 
entledigad från sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för MAX IV. Begäran 
inkom den 1 juni. Bakgrunden till denna begäran var den förtroendeklyfta som 
uppstått mellan Lunds universitets rektor, VR och styrelseordföranden på MAX IV 
eftersom de uppkomna förseningarna inte kommunicerats från laboratoriet i tid 
och på det sätt som finansiärerna skulle kunna förvänta sig.  
 
Marianne Sommarin har sedan 12 juni 2018 haft uppdraget som  styrelse-
ordförande för MAX IV. Vid universitetsstyrelsens sammanträde den 
21 september föreslås att Marianne Sommarin fortsätter som ordförande till dess 
att ny ordförande utses.  
 
I juni gav VR en expertpanel i uppdrag att göra en genomlysning av de av 
MAX IV rapporterade förseningarna för att klargöra orsakerna till förseningarna i 
strålrörsprogrammet samt identifiera hur problemen bäst ska kunna åtgärdas. 
Rapporten, Review of MAX IV’s Project Management, överlämnades i slutet av 
augusti och innehöll åtta åtgärdspunkter.  
 
Parallellt med VR:s genomlysning gav rektor Torbjörn von Schantz den 7 juni ett 
uppdrag till MAX IV:s två rådgivande organ i forskningsfrågor, Scientific 
Advisory Committee (SAC) och Machine Advisory Committee (MAC) för att få 
deras synpunkter. I sin rapport, som också överlämnades i slutet av augusti, ger 
råden en bra bild av de framsteg som hittills gjorts, men lyfter även problem och 
rekommendationer i likhet med dem som uppges i VR:s rapport Review of MAX 
IV’s Project Management.   
 
MAX IV:s styrelse fick den 27 augusti ett uppdrag från rektor Torbjörn von 
Schantz att återkomma med en åtgärdsplan senast den 6:e september baserad på de 
åtgärder VR:s expertpanel rekommenderat i sin rapport Review of MAX IV’s 
Project Management.  
 
MAX IV har uppmärksammat problem kring organisation och processer vid 
laboratoriet och har i samband med detta anlitat universitetets KIA-konsulter 
(Lunds universitets interna konsultstöd i förändringsarbeten inom 
stödverksamheten och i frågor som rör organisation, ledning och styrning). Sedan  
april i år har KIA-konsulter arbetat med processkartläggning på laboratoriet för att 
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ge MAX IV stöd i dessa frågor. KIA-konsulternas slutsatser kring brister i 
projektstyrning och processer är i huvudsak samstämmiga med de två ovan 
rapporterna, den från VR och den från SAC och MAC. KIA-konsulternas 
processkartläggning innehåller en rad konkreta åtgärdsförslag som kan 
implementeras omgående.  


Genom de ovan beskrivna genomlysningarna finns nu en samsyn kring problemen 
som ligger bakom förseningarna. Det finns också en samsyn mellan VR, Lunds 
universitet, ledningen samt styrelsen på MAX IV gällande behovet av kraftfulla 
åtgärder för att strålrörsprogrammet ska färdigställas framgångsrikt, snabbt och 
effektivt.  


Den 2 september valde Christoph Quitmann att lämna sitt uppdrag som direktör för 
MAX IV. Som skäl uppgav han bristande förtroende för honom från 
universitetsledning och finansiärer i det fortsatta arbetet. Quitmann har kvar sin 
anställning som professor vid Lunds universitet.  


Vid MAX IV:s styrelsemöte den 4 september föreslogs Ian McNulty som t.f. 
direktör för MAX IV. Han har varit vetenskaplig direktör vid MAX IV sedan i 
mars i år.  


Den 6 september överlämnade MAX IV:s styrelse en åtgärdsplan (bilaga 3) som 
fokuserar på tre problemområden:  


1) Brist på professionell projektledning
En erfaren projektledare kommer att anlitas omgående för att stödja
direktören.


2) Otydligheter i beslutskedjan och ansvarsfördelning inom organisationen
och MAX V:s styrelse


Tydliga besluts- och rapporteringsvägar kommer att identifieras och 
implementeras. MAX IV:s styrelse kommer också att se över strukturen för 
styrelsemötena för att säkerställa framåtskridande inom alla för processen 
kritiska områden. Styrelsen kommer också att se över att om ytterligare 
kompetenser behöver tillföras styrelsen. 


3) Otillräcklig kommunikation
Styrelsen kommer att föreslå struktur för förbättrad kommunikation med bland
annat finansiärer samt planer för förbättrad internkommunikation.


Arbetet som MAX IV:s styrelse har inlett kommer att presenteras för 
universitetsstyrelsen den 21 september och en slutrapport lämnas till rektor 
och Vetenskapsrådet den 6 november. 


Bilagor 
1. Review of MAX IV’s project management
2. Report on the progress and direction of research at MAX IV
3. Åtgärdsplan från MAX IV:s styrelse
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PREFACE 
The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) is a governmental agency with the responsibility to support 


basic research of the highest scientific quality in all academic disciplines. It is also part of the authority’s remit 


to evaluate research and assess its academic quality and success. The Council for Research Infrastructure (RFI) 


at the Swedish Research Council has the overall responsibility to ensure that Swedish scientists have access to 


research infrastructures of the highest quality. Specifically, RFI assesses the needs for research infrastructures in 


a regularly updated roadmap, launches calls and evaluates applications, participates in international collabora-


tions and works on monitoring and assessments. MAX IV is a synchrotron facility under construction and partial 


operation in Lund, Sweden, of which the Swedish Research Council/RFI is the largest funder. The laboratory is 


building on the success of its predecessor MAX-lab. 


Upon a special request to MAX IV the Swedish Research Council have recently received a report showing 


significant delays in the build-up of the beamlines; these must be in place to serve the user community. In light 


of the seriousness of the situation presented therein, RFI has seen it necessary to quickly review the project 


management structure within MAX IV. To aid with this task an audit committee has been appointed and a review 


was performed in mid-July 2018. The expert members of the audit committee were Torbjörn S. Holmström, 


Thomas Allard, Jonas Modéer, Zahid Hussain and Wolfgang Drube. The Terms of Reference issued to the com-


mittee is here attached as Appendix 1 (page 8). The Swedish Research Council would like to express its sincere 


gratitude to the committee for devoting their time and expertise to this important task. The Swedish Research 


Council would also like to thank the representatives of the MAX IV laboratory for partaking in the interview 


sessions and the management for providing the necessary background material and giving informative presenta-


tions at the meeting with the audit committee. 


 


 


 


 


 


Stockholm, August 2018 


 


 
Secretary General for  


Research Infrastructures (RFI) 
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TO THE SWEDISH RESEARCH COUNCIL


The present document presents the views and assessments of the audit committee members. By signing they take 


full responsibility for the report. The Chairman and secretary confirms that the work was conducted in accordance 


with the statutes of the Swedish Research Council and that it was performed in an impartial manner. 


Lund, July 2018 
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EXECUTIVE SUMMARY


The audit committee has identified several points of concern which it identifies as the main reasons for the sig-


nificant delays in the MAX IV beamline project (2-2.5 years for several beamlines), and which it believes will 


continue to generate new delays if not dealt with properly. Most seriously, the organization does not employ a 


proper project management structure; the interactions between the line management and the project owners, with 


a well-defined method of allocating resources, are not properly set up. As a result, no resource-loaded work 


schedules have been (or can be) produced. Such schedules are key to running complex projects in a timely man-


ner. The audit committee is concerned about the apparent lack of insight by management into these needs as well 


as into the complexity of the required project management procedures, and finds that management lacks the 


appropriate sense of urgency in view of the large delays.  


Despite being asked by the Swedish Research Council, the audit committee cannot comment on the credibility 


of the latest timeline for beamlines produced by the lab, as such an analysis would inherently require resource-


loaded schedules. Until such are produced the credibility of the newly presented timeline cannot be considered 


high. It is also striking that the economic follow-up systems do not allow for back-tracking of staff resources 


spent on delayed beamline projects. Thus, it is not currently possible for the laboratory to inform funders about 


how much of the spending intended for operations are in reality put into delayed projects. 


Finally, the audit committee hasn´t found evidence that the MAX IV board has taken appropriate action to 


recover the project delays. It finds that the interaction between management and its board needs to be more strict 


and a clear chain of command must be established. 


Corrective actions must be urgently taken by MAX IV’s management to complete their remaining delayed 


beamlines in an accelerated manner. The Committee believes that the task is difficult but not impossible and 


gives a number of recommendations for possible routes of action. 
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REPORT FROM AUDIT TEAM


Introduction
MAX IV is the first synchrotron radiation facility that has incorporated the multibend achromat concept in their 


storage ring design to produce near diffraction-limited emission of radiation ranging from soft to hard X-rays. 


The resulting small and coherent beams open the possibility of a new class of science. MAX IV, as a pioneering 


facility, has the opportunity to capitalize on their pioneering effort if they complete their beamlines and start the 


science users program in a timely manner. The rest of the world’s synchrotron radiation facilities are currently 


copying the same novel concept and may be further refining it. These upgraded facilities will start their user 


program beginning around 2021 (ESRF, Grenoble), and others are coming online soon thereafter, e.g. 2023 (APS, 


Argonne). Therefore, there is a small window of opportunity, which the Committee is afraid that MAX IV may 


lose because of the significant delays in the beamline build-up. The build-up of several of the first 7 beamlines, 


i.e. the so-called Phase-I beamline package, is facing up to 2 ½ years delays and this situation could potentially


worsen further. In addition, due to its facility upgrade the ESRF will not be available for the user community in


2019/20, which even more calls for an urgent start-up of the remaining MAX IV beamlines.


Despite the severity of the situation (where ~350 scientist are already are waiting to get access to the facility), 


there appears to be a lack of sense of urgency within management. The audit committee has found that the main 


problems for the laboratory to produce and follow reliable time schedules is the lack of proper project manage-
ment procedures – this is described in more detail below.  


Origins of the delays in the beamline projects at MAX IV
From discussions with management and members of the laboratory staff the audit committee got the impression 


that the original time-planning of the Phase-I beamline package had been presented as a way of selling the project 


to the funders, rather than being a realistic estimate. It was more put together as a “wish-list” rather than based 


on a realistic project-planning model. Furthermore, the project seems to initially have been relying on a principle 


of “self-organisation” rather than a proper way of dealing with projects. In a report from MAX IV to the Swedish 


Research Council the following statement can be noted that well describes the dangers of such an approach; 


“Originally there was no distinct prioritisation order between the different projects and they were handled on a 


‘first come first served’ basis.”1 


Given the unrealistic scope of the original application the risks of delays were apparently already discussed 


within the lab from the start of the Phase-I beamline project back in 2011. A lack of some critical resources were 


early observed, especially within radiation safety and IT, which indeed have turned out to be severely limiting 


progress, and is still so to this day. In order to avoid the early-on identified resource limitations to cause delays, 


they should have been dealt with when they first were apparent, already back in 2012. According to the director, 


these issues were presented to the MAX IV board, which gave management the permission to delay the projects 


in order to stay within budget. 


Also going further, there have not been any proper project management procedures put into place – the audit 


committee sees this as the main origins of the delays in the beamline projects at MAX IV. As there is no func-


tioning structure of how line managers interact with project owners there is no clear way of how to efficiently 


allocate resources within the laboratory. This is still the case today, seven years into the Phase-I beamline pro-


jects, and the laboratory has still not been able to produce resource-loaded schedules which are completely crucial 


for managing projects of this complexity. 


The prioritization mechanisms at the lab appears to have been dysfunctional for a long time. In the same report 


as cited above1 one can read: “At occasions when the same specific resources were requested at the same point 


in time, there have been uncertainties on how to prioritise.” This is serious, especially when the boundaries of 


internally competing projects often are somewhat unclear. Scientists tend to be innovative/revolutionary in their 


thinking, which if not managed properly continuously expands the scope of the individual project. However, for 


1 “Status of beamlines at MAX IV, May 2018” – report from MAX IV to the Swedish Research Council (Dnr: STYR 2018/777) 
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timely completion of the project R&D effort needs to be separated and limited from the beamline and associated 


experimental station development – this requires effective prioritization policies to be in place. 


From the interviews with management and staff it has furthermore become apparent to the audit committee 


that the current organisational structure shields the management from the information flow from the floor. Despite 


MAX IV being a relatively small organisation (235 employees) there are a large number of steps (intermediate 


group leaders, committees and managers) that information from beamline personal has to go through before it 


can reach the top management and the director. Thus, information about unsuitable consequences of the decisions 


by management doesn´t seem to be returned to the top of the organization. MAX IV is currently structured as a 


fully operational facility but considering the fact that there are more beamlines under construction than opera-


tional the organisational structure does not properly support the reality on the floor. 


Changes required to minimize impact of delays
A strong project management process urgently needs to be introduced at MAX IV. A professional project pro-


gram manager with the highest authority within the organization needs to be installed that directly reports to the 


director and the MAX IV board. The line management structure furthermore needs to be revised/clarified to 


guarantee efficient and transparent resource allocation. In conjunction with this, proper project management tools 


needs to be put into place that connects the elements of time planning, resource-loading and the economic follow-


up – but this cannot be done within the systems employed today. The organization should possibly also be 


changed in order to more clearly match the needs of the new project management structure – for example, com-


mon pooled resources (e.g. engineering, KITS, etc.) could be placed under an own umbrella and not be spread 


out throughout the organization. 


The audit committee finds it impossible to properly answer the question whether resources are effectively used 


in all parts of the organization, and how they could be re-directed if this is not the case. This is because there are 


no systems in place to follow the real allocation of resources or the economical ramifications. This can only be 


mitigated with the proper tools, including the right data systems to link resources and economy. 


The audit committee has concluded that the overall build-up and installation schedules are not sufficiently 


detailed to understand critical paths. This is a direct consequence of that work schedules are currently not re-


source-loaded. While it is very likely that this practice is the origin of many of the delays, it is not possible to 


investigate this as deviations from a resource-loaded schedule cannot be tracked. Furthermore, the audit commit-


tee notes, based on the various interviews with staff, that the perception of the scheduling and the level of project 


management is not consistent within the organization. 


The audit committee has tried at great length to understand whether the recent steps taken at MAX IV to 


reprioritize resources are sufficient to deal with the issues at hand. The management has repeatedly commented 


that that they strongly believe they now can effectively deal with the delays. However, the audit committee could 


not find any evidence of any clear effects of the reprioritization, especially given the lack of resource-loaded 


scheduling. 


The newly presented timeline for beamline projects
Given the lack of resource-loaded scheduling, resulting from improper project management procedure, the audit 


committee cannot properly judge the credibility of the new timeline – it is the committee´s opinion that neither 


MAX IV’s management nor its board can judge this. The only way to do so is to implement proper project 


management procedures, deliver resource-loaded schedules and critically evaluate them against the promised 


time-line.  


Summary and recommendations
In summary the audit team has found several severe aspects lacking in the MAX IV organization that are 


required for efficient build-up of the beamline program and which it believes are the main reasons for the delays. 


Finally, in connection with this, the audit team would like to stress the need for broad communication in complex 


projects such as these. The lack thereof frustrates all stakeholders (funding agencies, universities, researchers, 


potential future international investors, etc.) and is particularly important when large delays are accumulating – 


MAX IV needs to dramatically improve its communication strategy and keep all stakeholders updated with an 
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increased intensity, not just providing good news but honest updates about delays so that realistic planning can 


be made by future users of the facility. 


To sum up, the audit committee would like to put forward the following recommendations to MAX IV and its 


board: 


 First and foremost, a professional project management structure needs to urgently be put in place, along the


lines explained above.


 Proper resource-loaded schedules need to be developed. For the first 7 beamlines, where the majority of the


projects are already executed, this should be done very rapidly which initially requires this to be done in a


manual way. For the remaining long-term projects it should be done more thoroughly using best practices.


Furthermore, weekly updates within the organisation about the various project status is essential so that man-


agement and staff share the same picture about the current state of affairs.


 When lack of resources is identified to risk causing future delays the information must be taken through a


clear chain of command, i.e. via the lab’s management to the MAX IV board which needs to evaluate how


required funds might be allocated.


 Implement software so that the actual spending per project can be followed. Currently the Swedish Research


Council cannot be properly be informed on what part of their operation support goes into the continued


build-up of the delayed beamlines, which must change.


 Project (Beamline/s) management structure needs to be part of the organizational chart. Separate out opera-


tion (scientific staff, engineers, etc.) from beamlines development. Some staff may play role in both but it


should be minimal and assignment for each section needs to be clearly defined.


 It is essential that specifically for all delayed beamlines there are strict control of any change in scope (of


course, reducing the scope is fine if the user and stakeholder agree to it).  The science continues evolving and


as time passes project scientists are easily tempted to add new capabilities.  This should be contained and left


as future upgrades.


 All significant changes to the project scope and delays need to be effectively and timely communicated to


both the funding agencies, other stakeholders, and present as well as future users.


 The board should be very active in the near future and have a mix of members that can judge the progress


from both scientific and MAX IV-development point-of-view.


The audit committee suggest that the Swedish Research Council periodically follow up on the implementation 


of these recommendations. 
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APPENDIX 1: TERMS OF REFERENCE


Background
The financing of synchrotron and free electron laser sources for X-ray production occupies a large part of the 


budget of the Committee for Research Infrastructure (RFI, part of the Swedish Research Council). These costs 


amount to a minimum of 370 MSEK/year today, but are likely to increase further. Today, the largest cost in the 


area is by far the operation of MAX IV, the national Swedish synchrotron laboratory, of which the Swedish 


Research Council is the main financial contributor. The decision to fund MAX IV was made 2010 and the in-


vestments in the facility have been considerable; for the basic infrastructure and accelerator the costs amount to 


~3 billion SEK and with the investments in the 16 beamlines (of which Sweden are funding 13) the total invest-


ment cost is on the order of 4.5-5 billion SEK. Furthermore, the running costs allocated to MAX IV from the 


Research Council is 310 MSEK/year, making it the single most costly scientific infrastructure project funded by 


the agency. 


While the accelerator project was completed essentially within time and budget the Research Council have 


recently received a report from MAX IV (attached) showing significant delays in the beamline projects. While 


several origins of the delays have been indicated the complexity of the parallel build-up of a large number of 


beamlines appears to be a contributing factor.  


Purpose and scope
The group should review the project management at the MAX IV facility with special attention to the beamline 


projects. The purpose of the review is twofold: Firstly, the Swedish Research Council needs to understand the 


origin of the recently reported delays at MAX IV and how they might best be addressed. Secondly, MAX IV 


should be given principle advice on how to rapidly restructure their project management in order to better utilize 


available resources. 


The investigation will be led by a group of 3-4 persons and will be conducted during the period of June-July 


of 2018. The background material will consist of the attached report that MAX IV has submitted to the Swedish 


Research Council, along with a resource plan provided by the lab (to be sent to the group a couple of days ahead 


of the visit to MAX IV). The bulk of the work will be done at MAX IV, based on the interviews with management 


and other parts of the organization as the group sees fit. The findings of the group should be formulated in a brief 


report (maximum two A4-pages) to the Swedish Research Council and MAX IV. 


Questions and perspectives
The following list of questions should be addressed by the group: 


 Origins of the delays in the beamline projects at MAX IV
o What are the main reasons for the delays from an organizational perspective?


o To what extent could the delays have been foreseen and how should they then ideally have been dealt


with?


 Changes required to minimize impact of delays
o Are there organizational changes that need to be implemented in order to deal with the delays?


o Should particular parts of the organization be strengthened (within existing budget)?


o Are resources effectively used in all parts of the organization or could resources be redirected?


o Is the overall build-up and installation schedule detailed at a sufficient level to understand critical


paths? (i.e. resource needs, critical paths for each beamline as well as for the full program in full


user mode, critical allocations of resources during parallel installations of beamlines)?


o Should any projects/initiatives of the lab be reprioritized or terminated?


o Are the recently steps taken at MAX IV to reprioritize resources suitable to deal with the issues at


hand?


 Newly presented timeline for beamline project
o How reliable is the new timeline given the current project management structure?


o What procedures should be put in place in order to ensure that new timeline is kept?
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APPENDIX 2: SOURCES OF INFORMATION


The conclusions drawn in this report were based on three main sources of information, namely; i) a set of docu-


ments provided by MAX IV beforehand to the audit committee, ii) presentations given by the laboratory man-


agement during the audit session with following discussions, and iii) interviews with a number of critical persons 


in the laboratory staff. The list of interviewees, which in part was compiled by the lab and in part by the Swedish 


Research Council, is: 


 Christoph Quitmann, Director


 Marjolein Thunissen, New Life Science Director


 Ian McNulty, New Physical Science Director


 Katarina Jacobsson, Administrative Director


 Tomas Lundqvist, Departing Life Science Director


 Marie Andersson, Head of Finance and Office Services


 Katarina Norén, Group Manager Safety


 Darren Spruce, Head of Controls & IT


 Conny Såthe, Group Manager Spectroscopy I and VERITAS Beamline Manager


 Thomas Ursby, MicroMAX Beamline Project Manager







REPORT ON THE PROGRESS AND DIRECTION OF 
RESEARCH AT MAX IV 


Profs. Anne Borg, Elke Arenholz and Arwen Pearson, on behalf of the MAX IV Scientific 
Advisory Committee (SAC) 
and  
Profs. Leonid Rivkin and Søren Pape Møller, on behalf of the MAX IV Machine Advisory 
Committee (MAC) 


As requested by Vice Chancellor, Prof. Torbjörn von Schantz, Lund University, the enclosed 
document gives a short report on the progress and direction of research at MAX IV, based on 
the information available to MAC and SAC.  


Executive summary 


The MAX project is presently developing from a national laboratory with very significant 
impact worldwide based on a small dedicated staff with modest resources into a large-scale 
international laboratory with high ambitions using a fairly large, recently hired staff and 
relatively large resources. MAC and SAC emphasize that very significant progress has been 
made at MAX IV recently.  The following points summarize the current progress of the MAX 
IV laboratory: 


1. The accelerator and storage rings of MAX IV are operating well. 24/7 operation of the
accelerators is in place, which is a prerequisite for success.


2. Scientific results are appearing and beamlines are entering operational phase. Three
beamlines are currently in user operation.


3. The framework for user support for beamlines in user operation now needs to be
established and settled.


4. Most beamlines are delayed compared to original plans. Whether the available
resources and the ambitions of the lab are matched is not fully clear, but the delays
already encountered for the first beamlines raise concerns.


5. Choosing and keeping priorities, while keeping all staff onboard and maintaining the
feeling of being an indispensable part of the big facility is challenging during the
transition from the construction to the operational phase. It is particularly important in
the current situation, with a very large number of beamlines being in various phases of
development.


6. The overall resource situation at the laboratory needs consideration given the
ambitious plans of the facility. A resources loaded schedule, and follow-up, for the
facility operation and development is an essential tool for defining future priorities. A
review of such a schedule by an external committee may also be worth considering.
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1. The MAX IV MAC and SAC modes of operation


The Terms of reference of MAC and SAC are enclosed in Appendix 1, including the current 
members of the two committees. 


MAC meets at MAX IV once a year, in May-June. The agenda, decided by the chair together 
with the MAX IV management, typically includes the status of commissioning and operation 
of the MAX IV accelerator complex, as well as its strategic development and mid- to long-
term upgrades. A report is written based on these meetings. The last two reports are enclosed, 
Appendix 2. 


The current SAC was appointed by the MAX IV Board in spring 2017 and has two meetings 
per year, in May-June and October-November. The meetings are usually 2 half-days. The 
points on the agenda are decided by the SAC chair and the MAX IV management and include 
a status report, beamline updates as well as questions and issues requested by SAC during the 
previous meeting. The SAC agenda always includes direct feedback from beamline staff, as 
was decided during the first meeting of the current committee in May 2017. A written report 
is submitted to the MAX IV management based on the discussion during the meeting, which 
includes a number of specific recommendations to the facility. The reports from the three 
meetings of current SAC are enclosed, Appendix 3. Also enclosed, Appendix 4, is the written 
response from the MAX IV management on the SAC June 2018 report. 


2. Progress and research direction of the accelerator system


The pioneering work of the MAXIV team has delivered the first storage ring light source 
approaching the diffraction limit for keV photons, enabling the commissioning and initial 
experiments on the first beamlines. The accelerator complex is in almost full operation, 
delivering light on a 24/7 basis. Still pending is 10 Hz operation of the linac for FemtoMAX, 
with a further increase to 100 Hz planned in the future. The most important machine 
conditions to make this source a success have been demonstrated: operation with top-up 
injection and very high reliability, extremely good base stability, high currents in both rings, 
and very short bunches in FemtoMAX. Of course many details of the accelerator systems and 
their beams are still to be investigated and worked on over the coming years. These concern 
both the details of the beam stability and operation, but further adjustments will also be 
needed as additional insertion devices and their beamlines are taken into operation. It will 
here be important to minimize the cross-talk from gap changes in one insertion device to other 
beamlines. 


Moreover, the accelerator staff together with the operations staff seem to us to be suitable for 
this mode of operation and minor future improvements. Although MAX IV has taken the lead 
in developing the brightest light source in the world, others are already planning even better 
sources. Clearly, there is a wish for MAX IV to stay in the lead, and the present design 
certainly contains some unexplored potential. Furthermore, a design study for a new free-
electron laser at the laboratory exploiting the 3-GeV linac is currently underway. The MAC 
encourages such developments as long as it does not compromise beam delivery to the many 
experiments which have to be given priority at this stage. At present, the overall goal must be 
to exploit the huge potential and huge investment in the new laboratory by producing 
excellent science and technology for the benefit of Sweden and the world.  







3. Progress and research direction of the different MAX IV beamlines


MAX IV as an international and national facility serves dual purposes, excellence and more 
general access to synchrotron radiation for Swedish users, respectively. This is reflected in the 
beamline and endstation portfolio of the facility and means that the laboratory both 
accommodates cutting edge science as well as high quality science performed by a broader 
research community. Doing both – developing highly specialized instrumentation while 
covering a very wide range of science – is challenging for any facility. Most facilities focus 
on a few selected areas of excellence. MAX IV is more ambitious by providing three 
accelerators (1.5 GeV ring, 3 GeV ring and linear accelerator) and suite of beamlines covering 
and providing access for a broad research community. This is a very tall order and it requires 
careful consideration with respect to development of the facility and its available resources. 
Moreover, at some beamlines a large number of sample environments are planned reflecting 
the goal to accommodate all users, illustrated by the case of HIPPIE below. 


3.1 Status and progress of the MAX IV beamlines 
At present 16 beamlines have been funded. The status, divided into “user operation”, 
“commissioning” and “construction”, of the different beamlines is illustrated in Figure 1, as 
well as their location at the two storage rings and the linear accelerator. Currently, three 
beamlines are in user operation, five in commissioning and eight under construction. Two 
beamlines planned in the next phase, DIFFMAX and MEDMAX, are not yet funded. The 
different beamlines and their status and progress are presented below. Some more detail on 
the different timelines are given in the enclosed document submitted by the MAX IV 
management to the Swedish Research Council (VR) in May 2018, Appendix 5. SAC was 
given this information during the meeting in June 2018. 


An issue which has been high on the agenda of SAC is the 24/7 operation of the MAX IV 
facility. This is imperative to the success of the laboratory and is, as stated above, now in 
place. At the meeting June 7-8 2018 SAC learned that agreements with the labour unions with 
respect to user support at beamlines during user operations are still not settled. Resolving this 
issue is essential for the operation of the beamlines now in user operation as well as for the 
beamlines soon to enter this stage. SAC strongly recommends that MAX IV adopts a user 
support scheme similar to that in operation at other synchrotron facilities. Such a state-of-the-
art facilitiy should be able to offer at least on-call user support 7 days a week from morning 
(8am) to about 10pm during experiments. Developing an agreement with the labour unions on 
this issue as soon as possible will be crucial for the success and reputation of MAX IV. The 
response from the MAX IV management on this SAC recommendation is: “This is a good 
ambition, but MAX IV has limited operational resources. Some things that are standard at 
other facilities are not possible for MAX IV. A careful analysis of the operations budget will 
be required to evaluate how to best use the resources according to the mission and how much 
of this recommendation can be implemented”. For reference, 4 persons per beamline is the 
usual number at SOLEIL, ALBA and ESRF. 


3.1.1. Beamlines in user operation 
As of June 2018, three beamlines at MAX IV are in user operation, BioMAX, HIPPIE and 
NanoMAX. Though these three beamlines are in user operation, they are still not fully 
developed, but are now in a ramp up phase (denoted phase 3 in the document in Appendix 5), 
during which some commissioning is still ongoing. The timeline and resource allocation for 







these developments need to be clearly included in the plans laid out by MAX IV. The status 
of these three beamlines is shortly presented in the following. 


Figure 1. Schematic view of the currently funded beamlines at MAX IV. The figure is taken 
from the presentation by Director Christoph Quitman during the MAC/SAC meeting June 7-8 
2018. 


BioMAX 
BioMAX took on 6 expert user groups and 6 regular user groups before summer 2017. This 
was according to the schedule for opening of this beamline to users. The beamline is currently 
in regular user operation and has also introduced Block Allocation Group (BAG) proposals, 
standard in the macromolecular crystallography (MX) community, which is important for the 
competitiveness of this beamline and to enable MX user groups to make the best use of 
awarded beamtime. SAC finds that the beamline team has a clear vision and is making 
excellent progress. Development of the beamline is running in parallel with the user 
operation. The quality of the beamline is also recognized by industrial users. Serial 
crystallography experiments have quite recently been implemented. The move towards 
remote operation that is currently being pursued is also very important for the progress of this 
beamline. The beamline is already productive, with a first user publication and structure 







deposited in the PDB (Protein Data Bank). It should be noted that structural biology papers 
usually also require considerable non-structural data and this often results in a delay in 
publication, even after a successful beamtime. This is a common challenge for all MX 
beamlines. BioMAX is already attracting both industrial (3 companies) and academic (38 
groups) users with strong scientific proposals. This puts them well on track for this stage of 
their development in comparison to peer facilities and will lead to an increasing number of 
high-impact papers as user projects mature. SAC is particularly pleased to see that the 
beamline team are embracing recent developments in sample delivery and environment (i.e. 
serial and room temperature data collection) as these are increasingly in demand from users at 
all facilities. Commissioning work still remains to be done, particularly on the robotic sample 
changer as well as the serial crystallography sample environments and it will be important to 
ensure the team have time and resources for this. Absolutely vital is that BioMAX is able to 
offer remote operation as soon as possible.  


HIPPIE 
HIPPIE was opened for users at the end of 2017. Originally, the beamline was planned for 
user operation from March 2017. Some delays due to limited controls and IT (KITS) 
resources were reported to SAC in November 2017. The beamline is currently in regular user 
operation. SAC finds that the beamline is making excellent progress.  HIPPIE is a state-of-
the-art near ambient pressure photoelectron spectroscopy beamline. The beamline can 
accommodate a range of sample cells. So far, the catalysis cell and the electrochemical cell 
have been implemented. Thus, primarily catalysis experiments have been performed at this 
point. Publications are about to appear from this beamline. HIPPIE is a beamline with high 
scientific potential, and SAC expects this to be evident in the near future in the form of high-
impact publications. 


The beamline has the potential to reach a broader user community, for example by installing a 
fast loading cell for biological and geological applications. However, such new cells require 
more manpower than is currently available as well as long turnover times, putting limitations 
on the beamtime scheduling. SAC has therefore at this point recommended that the beamline 
concentrates their efforts on a limited number of sample cells to make sure that these are 
operating according to user expectations.  


The plans for different sample cells at HIPPIE illustrate the dilemmas/challenges facing MAX 
IV with respect to the wide scientific scope of the facility. A total of 7 sample 
cells/environments are planned for the beamline as a response to requests from a broad user 
community. The MAX IV management should very carefully evaluate, in collaboration with 
the SAC, how many different sample environments make sense and are reasonable for each 
beamline, i.e. are the resources available to build and then operate all these capabilities.  


The syngery between HIPPIE and SPECIES, who have similar scientific cases, could be 
exploited more and – in the long term – MAX IV management should divide specific 
scientific areas (and sample cells) between the two beamlines. 


NanoMAX 
NanoMAX is a beamline which fully utilises the coherence and brightness of the MAX IV 
facility and thus is a showcase for the capabilities of the facility. It has been open for users at 
one of its two experimental stations since May 2017. Giving priority to one of the two 
experimental stations, the Kirkpatrick-Baez (KB) optics station, was strongly advised by SAC 
to ensure user access as early as possible. This recommendation has been implemented. Two  







papers describing technical aspects of the beamline are published, however, to the knowledge 
of SAC, scientific results from user experiments are yet to appear in literature. SAC 
emphasizes that this beamline has strong scientific potential. Research topics that can be 
accommodated at NanoMAX are diverse, including timely questions in materials science, life 
science, earth science, nanoscience, physics, chemistry and biology. The MAX IV facility 
provides X-ray beams with up to 40 times larger coherent fraction, depending on the photon 
energy, than other synchrotron sources currently operating around the world. This means that 
X-ray microscopy will be very efficient at NanoMAX once the beamline is working at its full
potential, enabling very high spatial resolution at much higher speed compared to what is
possible to do today. SAC has recommended that NanoMAX focuses on a demonstration
experiment that shows this unique capability, which in turn should initiate high impact
research. SAC has also recommended a plan be made for the further development of this
beamline.


3.1.2 Beamlines in commissioning phase 
There are a number of beamlines in the commissioning phase at present; Balder, BLOCH, 
FemtoMAX, FinEstBeAMS and VERITAS. Among these BLOCH, FinEstBeAMS and 
VERITAS, all located on the 1.5GeV ring, have obtained their radiation safety permit. A call 
for commissioning expert users has been opened for BLOCH and FinEstBeAMS.  


BLOCH and FinEstBeAMS will serve the traditionally strong soft X-ray spectroscopy 
community that existed at MAX-lab. BLOCH has two branches covering high resolution 
angle-resolved photoelectron spectroscopy (ARPES), with optionally spin resolved (Spin-
ARPES) and core level spectroscopy, experimental techniques serving excellent Swedish 
research groups with long traditions in developing these methods.  FinEstBeAMS also has 
two branches and three endstations covering gas phase spectroscopy, fluorescence 
spectroscopy and solid state spectroscopy. The latter endstation is under construction while 
the two others are part of the current commissioning. The beamline serves in particular strong 
Nordic and Baltic user groups. Both beamlines are delayed by approximately one year 
compared to the original plans, but SAC expects these two beamlines to make good progress 
during the coming year.  


FemtoMAX has been operating at 2 Hz but is designed for 100 Hz operation. Currently, 10 
Hz is the target, which opens good scientific opportunities but requires a radiation safety 
permit to be in place. This beamline is built for investigating ultrafast phenomena in physical 
and life sciences and holds a unique niche in the scientific landscape. The beamline team has 
worked on all issues that they can control, including achieving a scientific publication based 
on results from the beamline. Currently access to KITS resources in addition to the radiation 
permit for 10 Hz operation is limiting further progress. FemtoMAX is not among the 
beamlines highest on the priority list, as motivated in the response to the SAC 
recommendations in Appendix 4, and the MAX IV management estimates a delay of about 
2.5 years compared to the original plans.  


The Balder beamline has been severely delayed for a number of reasons, which has been an 
ongoing concern for SAC. In its November 2017 meeting SAC recommended that “the 
beamline team move ahead with the parts that can be built (i.e. spectrometers, realistic testing 
of analyzer crystals, experimental chambers and environments) while they are waiting for the 
beam path installation and define a minimal configuration that is required to enter user 
operation”. SAC learned during the meeting in June 2018 that the BALDER team has 
followed this recommendation and will now finalize the standard EXAFS endstation while the 







EXAFS spectrometer endstation has been lowered in priority. When up and running the 
beamline will serve many users requiring EXAFS. The beamline currently lacks a radiation 
safety permit to become operational. According to the plans presented to SAC the application 
was submitted at the end of June. 


The VERITAS beamline was not discussed during the last SAC meeting. SAC noted good 
progress for this beamline at the meeting in November 2017, though it is significantly delayed 
compared to original plans (about 2 years). SAC at that point supported the development of 
the RIXS set-up. Funding for a second branch is available, but SAC finds that one end station 
at a time should be prioritized given the currently available resources. VERITAS plans for 
expert users at the beginning of 2019 and ramp up of regular user operation from fall 2019. 
Several other high-resolution soft-X-ray RIXS spectrometers are currently coming online 
worldwide with similar characteristics and delays at VERITAS may pose a risk in attracting 
the cutting-edge user community. 


3.1.3 Beamlines under construction 
Six beamlines are currently at different stages of construction; SPECIES, FlexPES 
MAXPEEM, SoftiMAX, CoSAXS and DanMAX. In addition, two beamlines, ForMAX and 
MicroMAX, have been recently funded. 


SPECIES, FlexPES and MAXPEEM are beamlines that have been moved from the old MAX 
II ring to the 1.5 GeV ring at MAX IV. These beamlines are all awaiting radiation permits. As 
they are rather similar with respect to beamline construction, it is expected that once one of 
these three beamlines is approved the other two will also be approved rather quickly. Once 
radiation permits are given these beamlines are ready for commissioning. SPECIES is a 
versatile beamline covering several spectroscopic techniques, RIXS, NEXAFS, XPS and 
XAS as well as near ambient pressure XPS, the latter with strong links to the research 
performed at HIPPIE. FlexPES is another spectroscopy beamline serving the strong 
photoelectron spectroscopy community, while MAXPEEM provides world class aberration 
corrected spectroscopic photoemission and low energy electron microscopy. 


The DanMAX beamline, funded by Denmark, has not been discussed by SAC except for its 
scientific profile. Thus, its progress and profile are not commented on. 


SoftiMAX and CoSAXS are both in the phase where the beamline itself is under installation. 
Both beamlines are significantly delayed compared to original plans due to knock-on effects 
of delays at other beamlines and needed adjustments in priorities made by the MAX IV 
management. Based on advice from experts and potential users the SoftiMAX team has made 
some specific choices for the design of the STXM endstation, focusing on the 
STXM/ptychography endstation. SAC is very happy about the development and scientific 
choices made at this beamline. The progress of the CoSAXS beamline was not discussed 
during the last SAC meeting. This beamline will become a state-of-the-art small angle X-ray 
scattering (SAXS) instrument when operational. 


ForMAX, funded in 2017, will serve as a versatile beamline for academic and industrial users, 
The beamline will in particular be directed to studies of wood-based materials and soft matter, 
and provide structural characterization from macroscopic to atomic level by combining X-ray 
imaging with small- and wide-angle X-ray scattering (SAXS and WAXS) along with X-ray 
imaging.  







MicroMAX has been recently funded and will expand the MX portfolio at MAX IV. This 
beamline will take advantage of the properties of the MAX IV ring to deliver very small 
beams for microcrystallography. SAC is very pleased to see that the BioMAX and 
MicroMAX teams are working closely together. This will greatly facilitate the MicroMAX 
development, as well as allow both teams to support users in doing the right experiment on 
the right beamline.  


3.2 General comments on the beamline development 
At the SAC meeting in June 7-8 2018, it was evident that significant progress has been made 
over the last months with respect to reaching user operation at several beamlines. Short term 
planning of critical resources imposed by the management along with giving selected 
beamlines priority has contributed to this progress. It should also be noted that the MAX IV 
staff have made tremendous efforts to reach this point. This means that the facility now 
should be in a better position for producing scientific results, and indeed first user 
publications are beginning to appear. 


However, as stated above, the beamline development at MAX IV is delayed for most of the 
beamlines. A priority of the laboratory should be to bring the 8 beamlines that were funded as 
the 1st phase beamlines into user operation. Some of these are now delayed by more than two 
years. The management have pointed out to SAC a number of issues causing this situation, 
some within and some outside the control of the laboratory. The funding situation before 2017 
and the time required to hire the right staff are both elements in this picture. Building 16 
beamlines, to large extent in parallel, is extremely challenging. In particular, common 
resources such as KITS need to be carefully planned. SAC finds that the situation in this 
respect has improved over time, however, KITS resources still appear to delay some progress 
in the laboratory. The most significant bottleneck at this point is the lack of radiation safety 
permits. SAC has recommended that MAX IV “immediately seeks to recruit additional staff, 
or secures support from peer facilities, to get radiation safety permits issued as soon as 
possible”, as this is a critical issue for the progress at present. The MAX IV management has 
informed SAC that collaborations with other facilities are already in place to help this 
situation and that personnel has been recruited to ensure that this issue is now solved, see 
Appendix 4. A schedule for submission of applications for radiation safety permits has been 
made and submitted to VR, see Appendix 5.  


Both MAC and SAC have pushed the 24/7 operation issue as this is critical for the operation 
of the facility and are happy that this is now in place. Now the agreements on user support 
need to be settled to avoid jeopardizing the user operation of beamlines. 


Another very important request from MAC and SAC is to have access to a resources loaded 
schedule for the facility operation and development. The current time tables are provided at a 
too superficial level to serve as a useful planning tool on which SAC/MAC can give feedback. 
The short-term planning scheme introduced has been important for the recent progress but is 
not appropriate for a sustainable long-term planning of the laboratory. MAX IV has now 
entered a phase where user operations, commissioning and construction activities will run in 
parallel, making clear planning mandatory, including clear milestones. As stated in the SAC 
report: “Such milestones are, e.g., installation of the insertion device, first light in 
experimental hutch, installation of sample chamber, first user, etc. Such a plan, on a beamline 
and endstation basis, should also include indications of potential delays, estimates of the 
required man-power and other resources. It should also make clear, for the near- and mid-
term, how relative beamline priorities will be adjusted and accompanying consequences 







handled if delays occur.” The MAX IV management has responded to this recommendation 
(Appendix 4): “At the June SAC meeting there was not enough time to present all the details 
of the operational planning which is already underway. The Pooled Resources Coordination 
Committee (PRCC) has made a prioritized list of the task for beamline, accelerator and 
infrastructure projects that identifies the resources required. Making this more detailed and 
connecting it to the timeline, with milestones for commissioning through user operations, is 
presently ongoing.” 


Finally, it should be pointed out that the next couple of years represent a window of 
opportunity for MAX IV as a unique diffraction limited source. Currently, several 
synchrotron facility development programmes towards diffraction limited sources are under 
implementation or in planning, including the ESRF upgrade programme. ESRF will close 
down in December 2018 for 20 months. After the upgrade, ESRF will become an extremely 
bright source with four new state-of-the-art beamlines fully exploiting the brilliance and 
coherence of the upgraded light source in addition to the already upgraded beamline program, 
presenting strong competition for MAX IV. 
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Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon dir  046-222 19 46, växel 046-222 00 00  E-
post  Moa.Lindell@rektor.lu.se 


Förvaltningschefen 


Uppdrag som ordförande för MAX IV-laboratoriet 


Bakgrund 
MAX IV-laboratoriet är ett elektronacceleratorlaboratorium vid Lunds universitet, 
som styrs av förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i 
elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund. Enligt förordningen 
leds laboratoriet av en styrelse bestående av en ordförande och åtta ledamöter. 
Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. 


Efter att styrelsens tidigare ordförande Hans Hertz i juni 2018 begärt att entledigas, 
utsåg universitetsstyrelsen på sitt sammanträde 2018-06-12 vice ordförande 
professor Marianne Sommarin, Umeå universitet, till ordförande i styrelsen för 
perioden 2018-06-12 till 2018-09-21 (dnr STYR 2018/1058).  


Universitetsstyrelsen fortsätter sökandet efter en ny ordförande för MAX IV-
laboratoriet. Föreslås att Sommarins uppdrag som ordförande förlängs tills dess att 
ny ordförande utses, dock längst till det datum då nuvarande styrelses 
mandatperiod löper ut, dvs 2019-12-31. Förslaget är framtaget i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att utse professor Marianne Sommarin, Umeå 
universitet, till ordförande i styrelsen för MAX IV-laboratoriet från och med 2018-
09-22 till och med 2019-12-31, dock längst till dess att ny ordförande utses.  


2018-09-12 Dnr STYR 2018/1384 


1 PM med förslag till beslut 
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