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


Förva l tn ingschef  


PM med förslag till BESLUT 


Delegation till rektor att utse revisor till Stiftelsen för samverkan 
mellan Lunds universitet och näringslivet 


Bakgrund 
Stiftelsen för samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet (fortsatt benämnd 
Stiftelsen) stiftades av 1982 av Lunds universitet, Utvecklingsfonden i Malmöhus 
län, Skånes Handelskammare och Länsstyrelsen i Malmöhus län genom dess 
Näringslivsdelegation. 


Stiftelsens ändamål ska vara att aktivera och stimulera kontakter mellan näringslivet 
och universitet/högskola och därvid främst aktivt föra ut aktuell vetenskap och 
teknik till näringslivet samt att verka för ett kontinuerligt informationsutbyte mellan 
universitet/högskola, näringsliv och förvaltning och slutligen att medverka till 
utbildnings-, forsknings-, och utvecklingsverksamhet.  


I stadgarna för stiftelsen anges att styrelsen för Lunds universitet och Skånes 
handelskammare utser vardera en revisor. Då denna typ av ärende inte är av 
principiell natur föreslås att styrelsen delegerar beslutsfattandet till rektor. 
Styrelsen fattade 2013-02-15 beslut om att delegera till rektor att utse ledamöter 
och revisorer för ett antal andra stiftelser.  


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att delegera till rektor att utse revisor till Stiftelsen 
för samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet. 


2016-05-25  STYR 2016/811  
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2016-03-25 – 2016-06-02 


Ärendemening 


1. Yttrande över delrapport från
Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens
finansiering och kommersiella förutsättningar


2016-03-31 


2. Intresseanmälan rörande särskild kompletterande
pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen


2016-03-31 


3. Projektmedel till universitetets uppdrag
bedömning av reell kompetens 2016


2016-03-31 


4. Medel för kommersiell verifiering inom området
livsvetenskap 2016


2016-03-31 


5. Likabehandlingsplan för studenter 2016 2016-03-31 


6. Slutreglering av forskningsprojekten Energi
Öresund, Urban Transition Öresund och
Bioraffinaderi Öresund


2016-04-07 


7. Utseende av ledamot till styrelsen för Stiftelsen
Lunds universitets gästhem


2016-04-07 


8. Yttrande över remissen ”Utvärdering av
Riksbankens penningpolitik 2010-2015"


2016-04-14 


9. Yttrande över remissen ”Promemorian Kontroller
och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning"


2016-04-14 


10. Beviljande av medel för att stimulera en jämn
könsfördelning bland Lunds universitets
professorer, 2016


2016-04-14 


2016-06-07 
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11.  Handläggningsordning gällande 


universitetsgemensam finansiering av 
forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet 


2016-04-14 
 
 


12.  Anvisning av universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel till Lunarc 2015 och 
2016 


2016-04-14 
 
 


13.  Utseende av extern ledamot i styrelsen för Lunds 
universitets kultur- och museiverksamheter 


2016-04-14 
 


14.  Yttrande över Ett utvidgat straffrättsligt skydd för 
transpersoner 


2016-04-18 
 


15.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
ortopedi med särskild inriktning mot benläkning 


2016-04-21 
 


16.  Information om ledig anställning som professor i 
klinisk koagulationsmedicin förenad med 
anställning som specialistläkare/överläkare 


2016-04-21 
 
 


17.  Prognos över beräknat utfall för anslaget till 
utbildning 


2016-04-21 
 


18.  Utseende av ledamot och sekreterare i 
kampanjstyrelse för universitet donationkampanj 
"Lunds universitet - För en bättre värld" 


2016-04-21 
 
 


19.  Utseende av tf föreståndare för Historiska museet 2016-04-21 


20.  Utseende av ledamot till styrelsen för AF Borgen 
AB 


2016-04-21 
 


21.  Yttrande över förslag på nationella regler för 
högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum 


2016-04-25 
 


22.  Arvode för juridiskt biträde 2016-04-28 


23.  Yttrande över Träning ger färdighet - Koncentrera 
vården för patientens bästa 


2016-04-28 
 


24.  Yttrande över remissen Informationsansvar enligt 
det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i 
förordningenom geografisk miljöinformation 


2016-05-02 
 
 


25.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet  2016-05-04 


26.  Svar på regeringens förfrågan om fler platser inom 
lärar- och förskollärarutbildningen  


2016-05-04 
 


27.  Svar på regeringens förfrågan om intresse att 
bedriva vissa kompletterande utbildningar 


2016-05-04 
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28.  Utseende av ledamöter till styrelsen för Medicon 


Village AB  
2016-05-04 


 


29.  Tilldelning av Lunds universitets guldmedalj  2016-05-04 


30.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
elektromagnetisk signaturanpassningsteknik  


2016-05-12 


31.  Information om ledig anställning som professor i 
klinisk psykologi  


2016-05-12 


32.  Yttrande över remissen "Strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne" 


2016-05-19 


33.  Flytt av ämneslärarutbildningen vid Lunds 
universitet 


2016-05-19 


34.  Remiss: ”Promemorian Begränsad uppräkning av 
den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 
2017” 


2016-05-23 


35.  Yttrande över remissen Effektiv vård (SOU 
2016:2) 


2015-05-26 


36.  Yttrande över remissen Integritet och straffskydd 
(SOU 2016:7) 


2015-05-26 


37.  Anställning som gästprofessor i nationalekonomi 2015-05-26 


38.  Anställning som adjungerad professor i 
endokrinologi/klinisk diabetologi 


2015-05-26 


39.  Anställning som gästprofessor i molekylär 
reproduktionsmedicin 


2015-05-26 


40.  Anställning som adjungerad professor i 
yrkesdermatologi 


2015-05-26 


41.  Universitetsgemensam hantering av indirekta 
kostnader för forskningsbidrag från National 
Institute of Health 


2015-05-26 


42.  Universitetsgemensam hantering av Facilities and 
Administrative Costs från amerikanska statliga 
forskningsbidrag 


2015-05-26 


43.  Utseende av sakkunnig och uppdrag för denne 2015-05-26 


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


2015-05-26 


45.  Medel för universitetsgemensamma administrativa 
stöd till strategiska forskningsområden 2016 


2015-05-26 







 4 
46.  Övergripande satsningar avseende strategiska 


forskningsområden 2016 
2015-05-26 


47.  Fördelning av medel ur Stiftelsen Grace och Philip 
Sandbloms fond 


2015-05-26 


48.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
universitetets Climate-KIC 2016-2018 


2015-05-26 


49.  Samfinansiering av Centrum för växtforskning 
2016 


2015-05-26 


50.  Inrättande av och uppdrag för etikrådet 2015-05-26 


51.  Utseende av ledamöter i etikrådet 2015-05-26 


52.  Utseende av föreståndare för Centrum för Öst- och 
Sydöstasienstudier 


2016-06-02 


53.  Utseende av styrelse för Skissernas museum 2016-06-02 


54.  Förlängning av mandatperiod för ordförande och 
ledamöter i styrelsen för Pufendorfinstitutet 


2016-06-02 


55.  Förlängning av uppdrag som föreståndare för 
Pufendorfinstitutet 


2016-06-02 


56.  Svar på Införande av strålskyddsdirektivet 
(2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning, SSM 
diarienr SSM2014-1921-14 


2016-06-02 


57.  Yttrande över Miljömålsberedningens betänkande 
om Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 
2016:21) 


2016-06-02 


58.  Samfinansiering av VINN Excellence Centre 
Antidiabetic Food Centre etapp 4 


2016-06-02 


59.  Temporära läsplatser i AF-borgen 2016 2016-06-02 


60.  Lunds universitets Framtidsfond 2016-06-02 


61.  Finansiering av rektors rådgivare 2016 2016-06-02 


62.  Medel till en studie av vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska effekter av MAX-laboratoriet 


2016-06-02 


63.  Föreskrifter för Lunarc, Centrum för 
tekniska/vetenskapliga beräkningar vid Lunds 
universitet 


2016-06-02 


64.  Utseende av ledamöter i nämnden för Efraim och 
Gertrud Liljeqvists fond 


2016-06-02 


 
 







 5 
 
Remisser inkomna under perioden 2016-03-25 – 2016-06-02 
 


1.  Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk 
lagstiftning. Svar till Strålsäkerhetsmyndigheten senast 2016-05-05. 
 


2.  Elsäkerhetsverket föreslår ändringar i ELSÄK-FS 2013:1 med anledning 
av ny lag om yrkeskvalifikationer. Svar till Elsäkerhetsverket senast 
2016-04-18. 
 


3.  Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2010:183). Svar till Transportstyrelsen senast 2016-05-11. 
 


4.  Avdrag för klimatkompensation genom borttagande av utsläppsrätter. 
Svar till Finansdepartementet senast 2016-04-27. 
 


5.  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 
om fastställande ab bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av 
CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 
1069/2009 och (EG) nr 1107/2009. Svar till Näringsdepartementet senast 
2016-05-17. 
 


6.  En ny strafftidslag (SOU 2016:18). Svar till Justitiedepartementet senast 
2016-07-04. 
 


7.  Promemorian Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt för 2017. Svar till Finansdepartementet senast 2016-06-01. 
 


8.  Remiss av Universitetskanslerämbetets rapport "Öppna nätbaserade 
kurser (MOOCs) i svensk högskola" (2016:1). Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2016-08-31. 
 


9.  Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Svar till 
Socialdepartementet senast 2016-10-15. 
 


10.  Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i 
förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Svar till 
Miljö- och energidepartementet senast 2016-05-18. 
 


11.  Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 
2016:29). Svar till Utbildningsdepartementet senast 2016-06-17. 
 


12.  Förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter. Svar till 
Miljö- och energidepartementet senast 2016-07-29. 
 


13.  Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt 
system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2016-08-30. 
 


14.  Ds 2016:10 Nya regler för Europeiska småmål - lättare att pröva tvister 
inom EU. Svar till Justitiedepartementet senast 2016-08-16. 
 


15.  Slutbetänkande av utredning om begränsning av odling av genetiskt 
modifierade växter (SOU 2016:22). Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2016-09-01. 
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16.  Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd avseende 


merkostnadslån för musikinstrument m.m. Svar till Centrala 
Studiestödsnämnden senast 2016-05-25. 
 


17.  Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och 
arbetstillstånd SOU 2016:36. Svar till Utrikesdepartementet senast 2016-
09-12. 
 


18.  Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska 
läkemedelsprövningar DS 2016:11. Svar till Socialdepartementet senast 
2016-09-15. 
 


19.  Uppdrag att se över vissa frågor om hyresavtal - bindningstiden i 
hyresavtal avseende lokaler för universitet och högskolor ESV 2016:30. 
Svar till Utbildningsdepartementet senast 2016-09-28. 
 


20.  SOU 2016:34 Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-09-30. 
 


21.  Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. Svar till 
Utrikesdepartementet senast 2016-07-01. 
 


22.  Förslag till bestämmelser i förordning för genomförande av 
Nagoyaprotokollet. Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2016-
07-01. 


 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 2016-03-25 – 2016-06-02
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Rektorsinformation 2016-06-22
UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


• Grattis Malmö högskola


• Rekrytering ny FSI‐chef


• 20 apr ‐ Besök av Göran Sandberg och Peter Wallenberg, 7‐tesslan
och Nano Lund


• 27 apr – Möte näringslivet i Helsingborg


• 1 maj och rektorsuppvaktning


• 9 maj – ledningsmöte i Uppsala


• 17 maj – Ägarmöte SVS


• 18 maj – Huvudmannarådet och Hearing om oredlighet i forskning i
Stockholm
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• 19 maj – Bundy Academy


• 27 maj ‐ doktorspromotionen


• 31 maj – möte med Malmö högskolas ledning


• 3 juni – RISE styrelsemöte


• 7 juni – möte med Helsingborgs stad


• 8 juni – Diplomeringsceremoni för AFKKLUS


• 10 juni – Statssekreterare Karin Röding och departementsråd 
Jonas Björck besök hos rektor och MAX IV


• 21 juni – MAX IV invigning


EVA


• 22 april – Besök av Kanadas ambassadör


• 25‐26 april – Edinburgh – Language Science and Migration konferens


• 25 april – EQ 11 seminarium


• 2‐6 maj‐Washington – Climate Action 2016


• 9‐13 maj – Singapore – U21 Annual General Meeting


• 30‐21 maj – Utrecht – LERU Rectors Assembly


• 30 maj ‐ Besök av University of Toronto


• 3 juni‐ Besök av Universidad de Chile


• 15 juni –Besök av Indonesiens ambassadör,signering avtal LU‐BPPT 
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 74 18, 046-222 00 00 
E-post Tomas.Johansson@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se Mobil: 0708-819950 


Avdeln ing  Planer ing 
Tomas Johansson 


Sid. 1 


Universitetsstyrelsen 


2016-06-08 


Sökande höstterminen 2016 
När Antagning.se stängde för anmälan den 15 april hade ca 376 000 personer gjort en ansökan. Av 
dessa hade nästan 20 procent en anmälan till minst en utbildning vid Lunds universitet (utbudet 
omfattade ca 200 program och 1 000 kurser). Totalt hade universitetet tagit emot ansökningar från ca 
70 000 personer. 


Jämfört med förra året är det en minskning med ca 2 procent, både för hela landet och LU. 
Minskningen beror främst på demografiska förändringar. 


LU är fortsatt det lärosäte som attraherar flest unga sökande. Diagrammet nedan visar antal 
förstahandssökande till program med tillträde på grundnivå (utbildningar som främst vänder sig till 
ungdomar som precis slutat gymnasiet).  
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Tillsynes är GU och LU ungefär lika attraktiva, men studeras olika ålderskategorier var för sig så är 
skillnaderna ganska stora. LU lockar i större utsträckning de allra yngsta sökandena. Bilden nedan 
visar endast 19-åringar. 
 


 
 
 
Samma utbildningar, men endast sökande som är 25 år eller äldre. 
 


 
 
Universitets goda rykte har naturligtvis stor betydelse för att så många unga väljer att söka sig hit, men 
dess unika bredd spelar också stor roll. Till skillnad från de övriga stora universiteten erbjuder LU alla 
de utbildningar som traditionellt har högt söktryck; jurister, ekonomer, läkare, psykologer, 
socionomer, civilingenjörer, sjuksköterskor, arkitekter m.m.. Det stora studiesociala utbudet är 
troligen också en bidragande faktor. 
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Jämför man det totala antalet 19-åriga sökande till Lunds universitet, med antal 19-åringar i Sverige, 
så blir det tydligt att den demografiska utvecklingen inte är en särskilt bra predikator för söktrycket till 
Lunds universitet. Det är helt andra faktorer som avgör, som exempelvis arbetsmarknad och 
konjunktur. 
 


 
 
Tabellen nedan listar de 20 program med flest förstahandssökande. De flesta förändringarna faller 
inom normala variationer, men noterbart att läkarprogrammet minskar med 11 procent och 
socionomprogrammet liksom civilingenjörsutbildning i teknisk fysik ökar med 15 respektive 37 
procent. 
 


 
 


 


Program HT2015 HT2016 Ökn/Minskn
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) 1779 1803 1%
Ekonomie kandidatprogram 1514 1568 4%
Läkarprogrammet 1113 995 -11%
Psykologprogrammet 912 881 -3%
Socionomprogrammet 743 855 15%
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 602 593 -1%
Sjuksköterskeprogrammet 457 472 3%
Arkitektutbildning 429 455 6%
Fysioterapeutprogrammet 502 426 -15%
Kandidatprogram i kriminologi 435 417 -4%
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor 350 347 -1%
Kandidatprogram i beteendevetenskap 341 293 -14%
Tekniskt basår 251 268 7%
Civilingenjörsutbildning i datateknik 229 245 7%
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management 237 241 2%
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 159 218 37%
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem 216 206 -5%
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 196 201 3%
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap 133 161 21%
Politices kandidatprogrammet 185 154 -17%





		Sökande höstterminen 2016






Sekt ionen Ekonom i 
L i se  Bröndum 


 
 


Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2016 samt prognos för 
2016 


• Lunds universitet visar per den 31 mars 2016 ett underskott på -16 mnkr
fördelat på ett underskott på -33 mnkr inom utbildning och ett överskott på 17
mnkr inom forskning. Redovisningen av löpande semesterkostnad har belastat
resultatet med cirka -65 mnkr.


• Det finansiella resultatet är ett underskott på -3 mnkr med anledning av den
negativa räntan som finns på kontot i Riksgälden.


• I den prognos för helåret som är upprättad i samband med detta bokslut
redovisas ett underskott för året på -2 mnkr (budget - 23 mnkr) fördelat på
-55 mnkr inom utbildning (budget - 63 mnkr) och 53 mnkr inom forskning
(budget 40 mnkr).


• Beräknat utgående myndighetskapital 2016 är 1 329 mnkr.
• Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas


bli cirka 90 mnkr över regeringens takbelopp för 2016 (så kallad
överproduktion).


• Externa bidragsinkomster uppgår till 742 mnkr per 31 mars, en ökning med
48 mnkr jämfört med föregående år. Oförbrukade bidrag (inkomna till Lunds
universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till 3 501 mnkr, en
minskning med 35 mnkr sedan årsskiftet.


• En minskning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med -77
heltidsekvivalenter till totalt 6 670 medarbetare.


Resultat per den 31 mars 2016 
Lunds universitet redovisar per den 31 mars 2016 ett underskott på -16 mnkr att jämföra 
med ett budgeterat underskott på -6 mnkr. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades 
ett underskott på -265 mnkr.  


2016-05-26 
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De totala kostnaderna för universitetet ligger i stort i nivå med budget. Förra året 
utbetalades totalt 512 miljoner till ESS, varför jämförelsesiffrorna mellan åren i vissa 
avseenden haltar. Budgetmässigt är betalningarna till ESS utlagda med 55 mnkr per år från 
forskningsanslaget under perioden 2013 till 2022. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande innebär per 
den 31 mars en bokförd kostnadshöjning med cirka 65 mnkr (65 mnkr 2015), och 
personalkostnaderna har ökats med cirka 101 mnkr. Effekten av löpande semesterkostnader 
budgeteras inte eftersom det för helåret i stort sett inte blir någon påverkan. Principen för 
redovisning av semesterlönekostnaden har ändrats under 2016 och redovisas endast totalt 
för LU och visas inte i fakulteternas utfall.  
 
Periodens intäkter visar på totalnivå liten avvikelse mot budget. Bidragsintäkterna är något 
högre och avgiftsintäkterna något lägre. Kostnadssidan totalt ligger i nivå med budget, 2 
046 mnkr mot budget 2032 mnkr. Personalkostnaderna visar ett utfall som är 95 mnkr 
högre än budget vilket förklaras av bokföring av semesterlönekostnader med 101 mnkr. 
Driftskostnaderna är 77 mnkr lägre än budget vilket kan bero både på en viss 
överbudgetering och på att de brukar öka i slutet av året. Övriga kostnadsposter visar 
endast mindre avvikelser mot budget. 
 
Det finansiella resultatet för perioden är ett underskott på -3 miljoner på grund av den 
negativa räntan på räntekontot hos Riksgälden.   
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett underskott med -33 mnkr vilket är 17 mnkr sämre än budget. 
Avvikelsen mot budget är liten och ingen av fakulteterna visar något större underskott.  
 
Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i april visar ett beräknat utfall 
2016 som är cirka 90 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad överproduktion). 
Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer, och årets 
överproduktion kan därför inte ekonomiskt tillgodoräknas.  
 
Resultatet för forskning är ett överskott på 17 mnkr vilket är 7 mnkr större överskott än 
budgeterat. Avvikelsen gentemot föregående år förklaras främst av utbetalning till ESS 
som gjordes 2015. 


Utfall Budget Avvikelse Utfall
2016-03-31 2016-03-31 mot budget 2015-03-31


Intäkter 2 030 2 026 4 1 776
Kostnader 2 046 2 032 14 2 041
Resultat -16 -6 -10 -265


Budgeten redovisas i tolftedelar


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall
verksamhetsgren (mnkr) 2016-03-31 2016-03-31 mot budget 2015-03-31
Utbildning -33 -16 -17 -46
Forskning 17 10 7 -219
Totalt -16 -6 -10 -265


Budgeten redovisas i tolftedelar
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Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat  ligger i stort sett i nivå med budget, Medicinska fakulteten ligger 
något bättre än budget totalt och Gemensam förvaltning något sämre . Från och med i år 
har redovisningsprincipen för semesterkostnader ändrats och dessa bokförs endast på 
totalnivå. Jämförelsetalen mellan åren på fakultetsnivå är därför inte helt jämförbara.  
   
Inom forskningen redovisas totalt ett positivt resultat på 17 miljoner mot budget 9, en 
budgetavvikelse på kvartal 1 med 8 miljoner. Medicinska fakultetet redovisar ett överksott 
med 17 miljoner och Gemensam förvaltning ett underskott med -18 miljoner, det senare 
beroende främst på interna perodiseringar som inte gjorts. Avvikelsen på de tekniska 
kostnadsställena beror i huvudsak på att de löpande semesterlönekostnaderna från och med 
i år redovisas här. 
 


 
 


 
 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
resultat per fakultet 2016-03-31 2016-03-31 2015-03-31
EHL 2 1 1 -3 5
Humaniora, teologi -3 -4 1 -7 4
Juridik 0 -1 1 2 -2
Konst, musik, teater 8 -1 9 -2 10
LTH 5 -4 9 18 -13
Medicin 17 0 17 -10 27
Natur 8 0 8 -13 21
Samhällsvetenskap 8 1 7 -12 20
USV -3 -5 2 -1 -2
LUKOM 1 0 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 14 4 10 14 0
Gemensam förvaltning -16 2 -18 -5 -11
Tekniska kst -57 1 -58 -244 187
Övriga verksamheter    1) 0 0 0 -2 2
Justering 0 0 0 0 0
Summa -16 -6 -10 -265 249
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet 2016-03-31 2016-03-31 2015-03-31
EHL 0 1 -1 -6 6
Humaniora, teologi -4 -1 -3 -4 0
Juridik -1 -1 0 0 -1
Konst, musik, teater 4 -1 5 -3 7
LTH -2 -2 0 -9 7
Medicin 5 1 4 -1 6
Natur 4 0 4 -2 6
Samhällsvetenskap 3 0 3 -12 15
USV -2 -2 0 -5 3
LUKOM 0 0 0 0 0
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning -3 1 -4 -1 -2
Tekniska kst -39 -11 -28 -4 -35
Övriga verksamheter    2 0 2 1 1
Justering 0 0 0 0 0
Summa -33 -15 -18 -46 13
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 31 mars 2016 
uppgår till 742 mnkr, en ökning med 48 mnkr jämfört med samma period 2015. 
Naturvetenskapliga fakulteten och Gemensam förvaltning ökar medan Medicinska 
fakulteten visar på en liten minskning jämfört med samma period förra året, men 
förändringarna är inte stora.  
 
Största bidragsinkomsterna för årets tre första månader visar Medicinska fakulteten (246 
mnkr), LTH (140 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (116 mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 31 mars 2016. 
 


 
 
Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som inte 
förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas som 
oförbrukade bidrag. Per den 31 mars uppgår oförbrukade bidrag till  
3 501 mnkr, en ökning med 113 mnkr sedan 31 mars 2015 och en minskning med 35 mnkr 
sedan årsskiftet. De senaste årens stora ökning av oförbrukade bidrag har främst ägt rum 
inom MAX IV-laboratoriet och så är fallet även denna period. Övriga fakulteter visar i stort 
på en minskad nivå av oförbrukade bidrag jämfört med samma period 2015. 
 
  


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet 2016-03-31 2016-03-31 2015-03-31
EHL 2 0 2 3 -1
Humaniora, teologi 1 -3 4 -3 4
Juridik 1 0 1 2 -1
Konst, musik, teater 4 0 4 1 3
LTH 7 -2 9 27 -20
Medicin 12 -1 13 -9 21
Natur 4 0 4 -11 15
Samhällsvetenskap 5 1 4 0 5
USV -1 -3 2 4 -5
LUKOM 1 0 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 14 4 10 14 0
Gemensam förvaltning -13 1 -14 -4 -9
Tekniska kst -18 12 -30 -240 222
Övriga verksamheter    -2 0 -2 -3 1
Justering 0 0 0 0 0
Summa 17 9 8 -219 236


Inkomst från de Utfall Utfall
största finansiärerna 2016-03-31 2015-03-31 Förändring
Vetenskapsrådet 236 238 -2
EU 80 30 50
Region Skåne 40 38 2
Statens energimyndighet 36 26 10
Övriga stiftelser 33 42 -9
Företag i utlandet 25 8 17
Formas 21 26 -5
Cancerfonden 20 21 -1
Summa 491 429 62


Totala bidragsinkomster 742 694 48







 
 
 5 
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt som en ögonblicksbild av antalet heltidsekvivalenter i mars 2016 
uppgår till 6 670, vilket är en minskning med 77 jämfört med motsvarande bild i 
jämförelsemånaden december 2015. 
 
Samtliga personalkategorier minskar i någon omfattning. De kategorier som minskar mest 
är innehavare av doktorandtjänst (-33), annan undervisande och forskande personal (-11) 
och meriteringsanställningar (-10). 
 
Minskningarna inom kategorin innehavare av doktorandtjänst redovisas främst vid LTH (-
14), naturvetenskapliga fakulteten (-12) och fakulteterna för humaniora och teologi (-11). I 
kategorin administrativ personal har den enskilt största minskningen skett inom 
universitetsförvaltningen (-10). När det gäller kategorin professorer har de största 
minskningarna skett inom övriga verksamheter (-5), LTH (-4) och Ekonomihögskolan (-5). 
 
I kategorin meriteringsanställning ingår i mars 2016 postdoktor (179), biträdande 
universitetslektor (70) och forskarassistent (9). Den största minskningen inom kategorin 
har skett i gruppen forskarassistenter, vilket är naturligt eftersom möjligheten att anställa 
dessa upphörde genom en förändring av högskoleförordningen 2011-01-01.  
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell.  
 


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


 
 
 
  


Antal heltidsekvivalenter per   
anställningskategori 2016-03-31 2015-12-31 antal %
Innehavare av doktorandtjänst 1 406 1 439 -33 -2,3%
Meriteringsanställningar 257 267 -10 -3,7%
Lektor 876 873 3 0,3%
Professor 673 680 -7 -1,0%
Adjunkt 244 252 -8 -3,2%
Annan undervisande och forskande personal 945 956 -11 -1,2%
Administrativ personal 1 437 1 439 -2 -0,1%
Bibliotekspersonal 162 164 -2 -1,2%
Teknisk personal 670 677 -7 -1,0%
Summa 6 670 6 747 -77 -1,1%
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Helårsprognos 2016 
Prognosen för 2016 visar ett underskott på -2 mnkr fördelat med -55 mnkr inom utbildning 
och 53 mnkr inom forskning. Prognostiserat resultat ligger i nivå med budget på -23 
miljoner. 
 


 
 
Driftskostnaderna visade i budgeten en stor ökning och i prognosen ligger de på en i det 
närmaste oförändrad nivå mot budget. Utfallet för 2015 var 1 536 mnkr och det finns skäl 
att anta att driftskostnadernas utveckling inte kommer att vara så stark som prognosen 
visar.  
 
Fakulteternas prognoser till årets slut redovisar små avvikelser mot budget och 
verksamheten beräknas i nuläget följa planerna. Inget anmärkningsvärt finns därför att 
rapportera. 
 
Tekniska kostnadsställen prognostiserar en smärre förbättring gentemot budget beroende 
på nya medel för projekt som förbrukas under flera år. 
 
Vid ett prognostiserat underskott på -2 mnkr kommer myndighetskapitalet per den 31 
december 2016 att uppgå till 1 329 mnkr.   
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 
 
 


prognos budget utfall
(mnkr) 2016 2016 förändring 2015


Utbildning -55 -63 8 41


Forskning 53 40 13 -320


Totalt resultat -2 -23 21 -279
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Totalt resultat Prognos Budget Avvikelse
per fakultet 2016 2016
EHL 4 4 0
Humaniora, teologi -12 -15 3
Juridik -3 -4 1
Konst, musik, teater -2 -2 0
LTH -17 -16 -1
Medicin 5 -1 6
Natur 0 -1 1
Samhällsvetenskap 3 2 1
USV -16 -19 3
LUKOM 0 -1 1
MAX IV-laboratoriet 19 15 4
Gemensam förvaltning 9 10 -1
Tekniska kst 8 5 3
Övriga verksamheter 1) 0 0 0
Summa -2 -23 21
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen
 och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet 2016 2016
EHL 2 3 -1
Humaniora, teologi -4 -4 0
Juridik -6 -5 -1
Konst, musik, teater -2 -2 0
LTH -7 -9 2
Medicin 11 2 9
Natur -3 -2 -1
Samhällsvetenskap 0 0 0
USV -7 -6 -1
LUKOM 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0
Gemensam förvaltning 6 5 1
Tekniska kst -46 -45 -1
Övriga verksamheter 1) 0 0 0
Summa -55 -63 8
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen
 och Universitetsbiblioteket.
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bedömningsrapport 
 


Forskning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet 2016 2016
EHL 2 1 1
Humaniora, teologi -8 -11 3
Juridik 3 1 2
Konst, musik, teater 0 0 0
LTH -10 -7 -3
Medicin -6 -3 -3
Natur 3 1 2
Samhällsvetenskap 3 2 1
USV -9 -13 4
LUKOM -1 -1 0
MAX IV-laboratoriet 19 15 4
Gemensam förvaltning 3 5 -2
Tekniska kst 54 50 4
Övriga verksamheter 1) 0 0 0
Summa 53 40 13
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen
 och Universitetsbiblioteket.
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 mars 2016
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs-
Totalt 31-mar-16 31-mar-16 % budget 
Intäkter
Anslag 1 101 1 104 -3 -0,2 4 415
Avgifter 134 181 -47 -26,1 725
Bidrag 794 739 55 7,4 2 957
Finansiella intäkter 1 2 -1 -33,3 6
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0
Summa intäkter 2 030 2 026 4 0,2 8 103
Kostnader
Personal * 1 329 1 235 95 7,7 4 938
Lokaler 245 249 -4 -1,4 994
Övrig drift 359 436 -77 -17,6 1 742
Finansiella kostnader 4 2 2 77,8 9
Avskrivningar 109 111 -2 -1,6 443
Summa kostnader 2 046 2 032 15 0,7 8 126


Kapitalförändring -16 -6 -10 -23


Beräknat utg myndighetskapital 1 315 1 325 -10 -0,8 1 308


Transfereringar och uppbörd 33 58 -25 -43,1 232


* varav en kostnadsreduktion för redovisning av löpande semesterkostnader påverkar resultatet med cirka 65 mnkr (utfallet 31 mars)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs-
Utbildning 31-mar-16 31-mar-16 % budget 
Summa intäkter 589 617 -28 -4,5 2 466
Summa kostnader 622 632 -10 -1,6 2 529
Kapitalförändring -33 -16 -17 -63


Beräknat utg myndighetskapital -33 309 -342 -110,7 -63


Transfereringar och uppbörd 4 12 -8 -65,2 46


utfall budget avvikelse avvikelse helårs-
Forskning/forskarutbildning 31-mar-16 31-mar-16 % budget 
Summa intäkter 1 441 1 409 32 2,3 5 637
Summa kostnader 1 424 1 399 25 1,8 5 597
Kapitalförändring 17 10 7 40


Beräknat utg myndighetskapital 17 1 294 -1 277 -98,7 40


Transfereringar och uppbörd 29 47 -18 -37,6 186


antal        
31-mar-16


antal               
31-dec-15


föränd. 
antal


förändr.  
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 406 1 439 -33 -2,3
Meriteringsanställningar 257 267 -10 -3,7
Lektor 876 873 3 0,3
Professor 673 680 -7 -1,0
Adjunkt 244 252 -8 -3,2
Annan underv & forskande personal 945 956 -11 -1,2
Administrativ personal 1 437 1 439 -2 -0,1
Bibliotekspersonal 162 164 -2 -1,2
Teknisk personal 670 677 -7 -1,0
Summa 6 670 6 747 -77 -1,1


Perioden Helår 2016


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)


Dnr V 2016/462


helårs- utfall utfall 
prognos 1 2015 2014


4 415 3 946 4 204
725 754 724


2 975 2 776 2 549
8 25 24
0 12 0


8 123 7 513 7 501


4 927 4 850 4 746
978 1 008 974


1 756 1 536 1 463
11 18 9


453 380 325
8 125 7 792 7 517


-2 -279 -16


1 329 1 331 1 609


264 807 352


* varav en kostnadsreduktion för redovisning av löpande semesterkostnader påverkar resultatet med cirka 65 mnkr (utfallet 31 mars)


helårs- utfall utfall
prognos 1 2015 2014


2 469 2 445 2 430
2 524 2 404 2 436


-55 41 -6


311 366 325


46 59 52


helårs- utfall utfall
prognos 1 2015 2014


5 654 5 068 5 071
5 601 5 388 5 081


53 -320 -10


1 018 965 1 284


218 748 300


Helår 2016 Föregående år
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 mars 2016


Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004 till 2015 samt prognos 2016.


Diagrammet nedan visar utvecklingen av de oförbrukade bidragen under perioden 2004 till mars 2016.


Dnr V 2016/462


Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004 till 2015 samt prognos 2016.
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Lunds universitet Dnr V 2016/462
Ekonomisk rapport per 31 mars 2016 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                               Bilaga 2                               
 Utfall utb*                


31/3-16
Utfall fo*                   


31/3-16
Tot Utfall* 


31/3-16
Budget 


2016
Prognos 


2016 Fakulteternas kommentarer
Totalt Lunds universitet 
Intäkter 632 1 529 2 161 8 103 8 123
Kostnader 665 1 512 2 177 8 126 8 125
Resultat -33 17 -16 -23 -2
Myndighetskap. Fak 324 943 1 267 1 260 1 281
Stadskapital mm 10 38 48 48 48
Myndighetskap. Tot 334 981 1 315 1 308 1 329
Ekonomihögskolan Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Intäkter 49 40 90 365 364
Kostnader 50 38 88 361 360
Resultat 0 2 2 4 4
Myndighetskapital 36 46 82 84 84  
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 47 90 138 555 555
Kostnader 51 90 140 570 567
Resultat -4 1 -3 -15 -12
Myndighetskapital 22 65 87 75 78
Juridiska fakulteten
Intäkter 22 15 37 148 148
Kostnader 23 13 36 152 151
Resultat -1 2 0 -4 -3
Myndighetskapital 18 19 36 32 33
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 36 12 48 171 172
Kostnader 32 8 40 173 174
Resultat 4 4 8 -2 -2
Myndighetskapital -3 6 3 -7 -7
Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 137 292 429 1 734 1 754
Kostnader 140 284 424 1 750 1 771
Resultat -2 8 5 -16 -17
Myndighetskapital -6 318 311 290 289
Medicinska fakulteten
Intäkter 124 514 638 2 598 2 650
Kostnader 119 501 621 2 599 2 645
Resultat 5 12 17 -1 5
Myndighetskapital 97 288 385 367 373


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Såväl utbildning som forskning uppvisar ett positivt resultat, vilket är bättre än förväntat. På 
FO-sidan förväntas överskottet försvinna under året, då en del tekniska felaktigheter mm 
rättats till, men på GU-sidan förväntas överskottet växa ytterligare något, bl a på grund av 
viss underproduktion. Några åtgärder bedöms dock inte behövas i nuläget.


Inga större avvikelser jämfört med budgeterad verksamhet noteras. En viss ökning av 
kostnaderna inom utbildningen uppvägs av en förväntad minskning avkostnaderna inom 
forskningen vilket leder till ett totalt prognostiserat resultat i nivå med budget.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Inom utbildningsverksamheten rapporterar LTH inga större verksamhetsförändringar under 
första kvartalet och avvikelser gentemot budget är främst av tillfällig karaktär. Resultatet 
inom forskningsverksamheten utgörs av nettot av oförbrukade statsanslag 13,7 mnkr och ett 
underskott på externa projekt på ca -6 mnkr. 10 mnkr av avvikelsen gentemot budget på totalt 
drygt 30 mnkr antas vara felaktigt redovisade externa medel.







	  


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 39 228 267 1 048 1 050
Kostnader 36 223 259 1 049 1 050
Resultat 3 4 8 -1 0
Myndighetskapital 44 237 282 273 274
Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 82 62 144 570 575
Kostnader 79 58 137 568 572
Resultat 3 5 8 2 3
Myndighetskapital 52 47 99 93 94
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 12 37 50 192 193
Kostnader 14 38 52 211 209
Resultat -2 -1 -2 -19 -16
Myndighetskapital 6 28 35 18 21
LUKOM
Intäkter 6 7 13 53 54
Kostnader 6 6 13 54 54
Resultat 0 1 1 -1 0
Myndighetskapital -2 11 9 7 8
Max IV-laboratoriet
Intäkter 0 123 123 453 457
Kostnader 0 109 109 438 438
Resultat 0 14 14 15 19
Myndighetskapital 0 9 9 10 14
Gemensam förvaltning
Intäkter 75 98 173 810 816
Kostnader 78 111 189 800 807
Resultat -2 -13 -16 10 9
Myndighetskapital 7 49 55 81 80
Tekniska kst
Intäkter -14 -13 -27 -235 -231
Kostnader 24 6 30 -240 -239
Resultat -39 -18 -57 5 8
Myndighetskapital 59 -196 -137 -75 -72
Övriga verksamheter
Intäkter 15 24 39 163 163
Kostnader 13 25 38 163 163
Resultat 3 -2 1 0 0
Myndighetskapital -5 18 13 12 12
* ej interneliminerat utfall
Bedömning
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men  åtgärder är beslutade
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, åtgärder är ännu inte beslutade


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Samhällsvetenskapliga fakulteten visar ett överskott i kvartal 1 med 7,6 mnkr. Resultatet är 
bättre än budget både inom grundutbildning och forskning. Prognosen för 2016 ligger i stort 
sätt på samma nivå som budgeten både inom grundutbildning och forskning.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Inom vissa verksamheter har arbetet med framtagning av plan för hur ekonomi ska komma i 
balans påbörjats.  


Inkom LUKOMs myndighetskapital finns åtaganden som uppgår till 10 mnkr. Odeum och 
Historiska museet uppvisar negativa myndighetskapital.


Vid sommarsolståndet 2016-06-21 öppnas MAX IV anläggningen under högtidliga former. 


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget





		Analys 31 mars 16

		Bedömning 16-03-31






Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 32, 046-222 00 00 
E-post Tim.ekberg@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se 


Avdeln ing  Planer ing  
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


 


Verksamhetsplan och resursfördelning för 2017 – ett 
diskussionsunderlag 


I verksamhetsplanen beskrivs ledningens och styrelsens målsättningar och 
särskilda utmaningar. Resursfördelningen anger de övergripande ekonomiska 
ramarna för verksamheten och hur de statliga resurserna årligen fördelas. På 
styrelsens möte den 22 juni kommer dessa att diskuteras. Beslut gällande 
verksamhetsplan och resursfördelning för 2017 fattas av universitetsstyrelsen på 
oktobermötet.   


Regeringens budgetproposition kommer den 20 september, vilken även kommer att 
innehålla medel kopplade till den forskningspolitiska propositionen. Den 
forskningspolitiska propositionen kommer dock att överlämnas till riksdagen först i 
oktober. Budgetpropositionen kommer att ändra många av de siffror som finns i det 
bifogade underlaget. Troligtvis kommer det inte att ske några större förändringar 
för utbildningen, men nya satsningar inom forskningen kan mycket väl dyka upp.  


Verksamhetsplanen ska till stor del bygga vidare på universitetets strategiska plan. 
Den nya strategiska planen kommer dock att beslutas på styrelsemötet först efter 
att verksamhetsplanen är fastlagd. Verksamhetsplanen för 2017 blir därmed en 
mellanårsvariant som i huvudsak bygger på innevarande års verksamhetsplan. 


Nya satsningar, i förhållande till resursfördelningen för 2016, som lyfts fram och 
föreslås i det bifogade resursfördelningsförslaget är i huvudsak: 


- Vissa hyreshöjningar för Skissernas museum, Historiska museet och
Botaniska trädgården (s. 10).


- En delvis ny lärarutbildning och en ny fördelningsmodell för
lärarutbildningen (s. 13).


- Tillskapa universitetsgemensamma medel för internationalisering (s. 14).
- Tillskapa universitetsgemensamma medel för samverkan (s. 18).
- Vissa förändringar av universitetsgemensamma kostnader (s. 24 f).


Verksamhetsplanen och resursfördelningen har varit föremål för MBL-information 
enligt 19 §. Personalorganisationernas protokollsanteckningar biläggs detta 
dokument. 


2016-06-13 
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Gråmarkerat – är siffror eller text under diskussion eller som ska ändras efter framför allt 
budgetpropositionen för 2017. 


 
 
Vanligt förekommande förkortningar 
EHL – Ekonomihögskolan, HT – Humanistiska och teologiska fakulteterna, J – Juridiska fakulteten, 
 K – Konstnärliga fakulteten, LTH – Lunds tekniska högskola, M – Medicinska fakulteten,  
N – Naturvetenskapliga fakulteten, S – Samhällsvetenskapliga fakulteten, USV – Universitetets 
särskilda verksamheter, LUKOM – Universitetets kultur- och museiverksamheter, UB – 
Universitetsbiblioteket, NÄLU – Nämnden för ämneslärarutbildningen, UN – utbildningsnämnden, 
FUN – forskarutbildningsnämnden, FN – forskningsnämnden, CH – Campus Helsingborg. 
 
 


SAMMANFATTNING (kommer att justeras och utökas) 
Lunds universitet står väl förankrat i sin historia samtidigt som universitetet är en viktig och drivande 
kraft för att förändra och förbättra vår framtid. Universitetet utgör med sin bredd inom utbildning, 
forskning, samverkan och innovation en unik smältdegel för kunskap. 


Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen och 
andra universitetsgemensamma styrdokument. Denna plans övergripande mål är att öka 
sammanhållningen och samarbetet inom universitetets olika verksamheter. 


I resursfördelningen anges de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten och hur de statliga 
resurserna fördelas. Därutöver anges även planeringsförutsättningar i form av ekonomiska ramar och 
särskilda satsningar för de kommande tre åren. Verksamhetsplanen och resursfördelningen med 
planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma dokument. Universitetet har en 
decentraliserad resurs- och ansvarsmodell. 


Den starka ekonomiska utvecklingen, inom framför allt forskningen, har börjat plana ut.  Söktrycket 
till universitetets utbildningar är fortsatt hög. Universitetet har antagit fler studenter än som kan 
ersättas genom utbildningsanslaget.  


I regeringens budgetproposition för 2017 tilldelas universitetet ett utbildningsanslag på x xxx mnkr. 
Från respektive fakultets utbildningsanslag dras 3,5 procent för finansiering av gemensamma 
åtaganden. Anslaget till forskning och forskarutbildning blir x xxx mnkr för 2017. Enligt regeringens 
budgetproposition och nya forskningspolitiks proposition framgår … 


Nya satsningar 2017 är i huvudsak: 
- Universitetsgemensamma medel för internationalisering 
- Universitetsgemensamma medel för samverkan och samarbete 
- Ny lärarutbildning 
- Vissa hyreshöjningar inom LUKOM 
- LUNARC (centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet) 
- Etc.  
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1. Verksamhetsplan 2017 
Verksamhetsplanen för Lunds universitet utgår från den strategiska planens mål, riskanalyserna som 
görs av verksamheten, annan uppföljning av universitetets verksamhet samt omvärldsbevakning. 
Utifrån dessa dokument, förutsättningar och analyser sätts mål och strategier upp i verksamhetsplanen 
som påverkar hur de statliga resurserna fördelas inom universitetet.  


Verksamhetsplanen och resursfördelningen beslutas av styrelsen vid oktobermötet medan den 
strategiska planen för 2017 och framåt beslutas vid universitetsstyrelsemötet i december. Den 
strategiska planen ska fungera som ett övergripande styrdokument som ska omsättas i mer konkreta 
mål, strategier och åtgärder i verksamhetsplanen och resursfördelningen. Då verksamhetsplan och 
resursfördelning beslutas före den nya strategiska planen kommer verksamhetsplanen för 2017 att ha 
en ofullständig form och vara en mellanårsvariant.  


Denna verksamhetsplans mål utgår i huvudsak från de mål som beslutades i verksamhetsplanen för 
2016. Några mål har strukits och några har justerats, vilket bl.a. har påverkats av diskussionerna inför 
den nya strategiska planen. Några av målen i verksamhetsplanen för 2016 har flyttats in i 
resursfördelningen för 2017.   


1.1 Universitetets övergripande mål och visioner 
Lunds universitet eftersträvar att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 
vår värld och människors villkor. Det är en vision som förpliktigar. Motiverade studenter och 
engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att universitetet ska kunna röra sig mot 
denna vision. En hög kvalitet i utbildning och forskning samt ett gott arbetsklimat för alla medarbetare 
är självklara utgångspunkter.  


Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta sanningar och bryta ny mark 
för kunskap och utveckling. Vårt samhälle står inför grundläggande och komplexa utmaningar. 
Kopplat till dessa stora utmaningar har universitetet en viktig och central roll i att både ställa de rätta 
frågorna och söka svar på dem. 


Universitetet värnar om sin decentraliserade resurs- och ansvarsmodell. Varje fakultet måste ges 
möjlighet att odla sin särart. Fakulteterna, eller motsvarande organisation, har ansvar för sin 
verksamhet och sin verksamhets kvalitet vilket även innebär att varje fakultet behöver ha beredskap 
och strategier för att både bygga upp och lägga ner, göra omprioriteringar och strategiska satsningar.  


Lunds universitet har en mycket stor bredd i sin utbildning och forskning. Det ger unika möjligheter 
till ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande möten. 
Tillsammans kan de olika delarna bidra till att skapa en helhet som är starkare än dess enskilda delar. 
Detta ger nationellt sett unika möjligheter för universitetet. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet 
kräver samtidigt gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Utmaningen att 
hitta en funktionell balans mellan spets och bredd är ett gemensamt ansvar. 


Lunds universitet ska vara ett internationellt lärosäte. Universitetet ska bidra till att människor oavsett 
bakgrund kan mötas och utbildas tillsammans för att möta de globala utmaningarna vår värld står 
inför. Internationellt samarbete inom all forskning ska vara en grundläggande utgångspunkt. 
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Universitetet ska söka och identifiera långsiktiga värdeskapande samarbeten med andra universitet 
runt om i världen.  


Ett levande studentliv och ett aktivt studentinflytande är hörnstenar för universitetet. Det rika och 
välutvecklade studentlivet i Lund är en viktig faktor för att göra universitetet till en attraktiv och 
utvecklande mötesplats för studenter. Kårer och nationer är centrala organisationer i detta arbete. 
Studentinflytandet är avgörande för universitetets framgångar och ska värnas och utvecklas.  


Det högskolepedagogiska arbetet behöver ges goda möjligheter att utvecklas ytterligare. Samma sak 
gäller e-lärandet: den digitala utvecklingen rymmer enorma pedagogiska möjligheter. Inom 
universitetet finns fakulteter som arbetat mycket med detta, men arbetet behöver ges möjligheter att 
komma alla studenter tillgodo. Det pedagogiska arbetet behöver ytterligare utvecklas och lärarrollens 
status behöver höjas. 


Universitetet har i uppgift att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet 
och verka för att forskningsresultat från universitetet kommer till nytta. Sveriges konkurrenskraft kan 
öka och fler jobb kan skapas om universitetet arbetar sida vid sida med företag och industri. För detta 
krävs en medveten och målinriktad innovationspolitik.  


• Universitetet ska vara en aktiv samhällsaktör och ta en ledande roll i de stora 
samhällsutmaningarna. 


• Universitetet ska bygga på en decentraliserad resurs- och ansvarsfördelning. Fakulteterna 
ska ges möjlighet att självständigt agera inom sina ansvarsområden. Fakulteterna ska å sin 
sida samverka över gränser när så är möjligt. 


• Den övergripande målsättningen är att prioriteringar och strategiska satsningar ska väga in 
samtliga fakulteters förutsättningar och behov och att resursfördelningen därmed leder till en 
sammantagen funktionell balans mellan universitetets olika delar. 


• Samtliga fakulteter och gemensamma förvaltningen ska underlätta samarbeten över 
gränserna vilket bl.a. innebär att administrativa system och processer ska utformas och 
anpassas så att de underlättar samarbeten.  


• Andelen kvinnliga professorer ska öka. Särskilt fokus ska riktas mot att öka andelen 
nyanställda kvinnliga professorer. 


• Ett gott ledarskap ska stå i fokus inom alla nivåer.  


1.2 Strategisk plan för Lunds universitet 
Lunds universitet har en framskjuten position nationellt och internationellt vilken är baserad på 
utbildning och forskning av hög kvalitet samt samverkan med omvärlden. Universitetets strategiska 
planer har alltid syftat till att på olika sätt vidareutveckla denna position.  I den nya strategiska planen, 
som gäller från och med ingången av 2017, är målet att under de kommande 10 åren ska en tydlig 
förflyttning ske för att uppnå detta i än högre utsträckning.   


Lunds universitet ska vara en förebild i att ta fram kunskap som är bas för framtidens vetande och för 
hållbar utveckling. Det sker genom att olika mål identifieras och strategier utvecklas för att tillförsäkra 
att utbildning och forskning präglas av hög kvalitet och att samarbeten i aktiv samverkan med 
omvärlden prioriteras. För att nå detta avser den strategiska planen att utgå från ett par utpekade 
områden av särskild betydelse för förflyttningen under de kommande tio åren.  
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 Följande gråmarkerade text kommer att förändras. Den behöver hållas allmän och neutral 
och inte föregripa styrelsens beslut på decembermötet. 


Sammanflätning av utbildning och forskning. Universitetens kärnverksamhet är att bedriva utbildning, 
forskning och att samverka. Dessa verksamheter är nära och intimt kopplade samman med varandra. 
Utbildningens och forskningens ömsesidiga beroende av varandra och ökade sammanflätning är 
kvalitetsdrivande för all verksamhet. 


Samspel inom universitetet och med omvärlden. Lunds universitet är ett fullskaligt universitet med 
många fakulteter och många verksamhetsområden och det finns en stor erfarenhet av samarbete över 
gränserna inom såväl utbildning som forskning och en nära dialog och samverkan med omvärlden. 
Samtidigt är den fulla potentialen i fullskaligheten och möjligheterna för samverkan med omvärlden 
inte utnyttjad och behöver därför utvecklas än mer. 


Attraktivitet och synlighet. Lunds universitet ska vara en attraktiv miljö. Universitetet ska vara i 
framkant av den digitala utvecklingen. Att öka jämställdheten är en viktig faktor. Universitetet ska 
erbjuda öppna och kreativa miljöer för studenter och medarbetare. Universitetet ska genomsyras av en 
kultur som förmår att omprioritera och göra strategiska satsningar. 


Internationell miljö. Lunds universitet ska fortsätta att vidareutveckla internationaliseringen som en 
viktig grundpelare. Universitetet ska vara en internationell smältdegel och möta utmaningarna i den 
ökade globala rörligheten. 


Tillvarata möjligheterna med MAX IV och närheten till ESS. Sveriges forskningslandskap kommer att 
förändras på ett dramatiskt sätt som en följd av att de stora forskningsanläggningarna MAX IV och 
ESS byggs. Under den kommande 10-årsperioden ska MAX IV och ESS ses och användas som 
möjliga motorer för uppbyggandet av en stark forsknings- och innovationsinriktad verksamhet.   


Som en utgångspunkt och planeringsförutsättning bör verksamhetsplan och resursfördelning för 2018, 
och framåt, utgå från att förverkliga målen i den strategiska planen genom att operationalisera dem i 
mer konkreta mål och strategier. Den strategiska planen ska tillsammans med de årliga riskanalyserna 
därmed få ett mer direkt inflytande på den årliga resurstilldelningen. Den strategiska planen och den 
årliga verksamhetsplanen ska bäras vidare in i fakulteternas verksamhetsplaner och resursfördelningar. 


1.3 Riskanalys 
Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) avses med intern styrning och kontroll 
den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § 
myndighetsförordningen (2007:515). En riskanalys ska göras i syfte att identifiera förhållanden och 
omständigheter som utgör risker för att de krav som framgår av myndighetsförordningen inte uppfylls. 
Universitetet ska också inom ramen för denna process definiera och följa upp åtgärder som syftar till 
att hantera de identifierade riskerna.  


Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll och har därmed 
ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig riskhanteringsprocess. På styrelsens decembermöte 
2015 beslutades att processen för intern styrning och kontroll skulle ändras samt att ett riskutskott 
skulle inrättas. Målet med den nya processen var att göra den mer överskådlig, begriplig och 
användbar. Genom att minska antalet risker och bättre integrera riskprocessen i andra styr- och 
uppföljningsprocesser ges styrelsen en bättre möjlighet att följa och bedöma de identifierade riskerna.  
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Fakulteterna, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, LUB och den gemensamma förvaltningen gör 
riskvärderingar för sina respektive verksamheter. Utifrån dessa risker framarbetas ett antal mer 
universitetsövergripande risker som presenteras för universitetsstyrelsen. 


Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Syftet med utskottet är att det ska tillse att processen 
för intern styrning och kontroll är effektiv och pålitlig samt en del av verksamhetsstyrningen. I 
riskutskottet ingår ledamöter från universitetsstyrelsen. Utskottet ska regelbundet följa upp processen 
för intern styrning och kontroll samt genomföra omvärldsanalyser.  


Universitetsstyrelsen definierar risker samt pekar på vilka risker som särskilt ska uppmärksammas 
och prioriteras på oktobermötet. De risker som styrelsen särskilt identifierar ska lyftas fram i denna 
text. 


• De riskområden som identifierats ska särskilt uppmärksammas och prioriteras under 
budgetåret. 


1.4 Förutsättningar och särskilda mål 


Utbildning 
Kvalitetsarbetet står ständigt i fokus i all verksamhet vid universitetet. Universitetets utbildningar ska 
vara forskningsanknutna och förbereda studenterna för en föränderlig framtid. Utbildningens kvalitet 
har tidigare systematiskt granskats av Universitetskanslersämbetet, men kvalitetssäkringsarbetet är nu 
ett ansvar för universitetet självt.  


• Universitetet ska vidareutveckla intern kvalitetssäkring för utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. 


Utbildningsplanering sköts i huvudsak av varje enskild fakultet vid universitetet. Utbildningsnämnden 
utgör ett fakultetsövergripande organ där bl.a. övergripande strategisk utbildningsplanering diskuteras 
och behandlas.   


• Universitetet ska fortsätta utveckla sin strategiska utbildningsplanering utifrån studenternas 
efterfrågan, universitetets forskningskompetenser och arbetsmarknadens behov.  


Universitetet har fler studenter än vad som kan ersättas genom det årliga statliga anslaget. Denna s.k. 
överproduktion leder till påfrestningar för personal och ekonomi och kan på sikt skada kvaliteten inom 
utbildningen. 


• Vid utgången av 2019 bör ingen fakultet ha en högre ”överproduktion” än 5 procent.  


Breddad rekrytering handlar om att motverka socio-ekonomisk snedrekrytering och motivera 
underrepresenterade grupper att söka till universitetet. Breddad rekrytering måste också handla om hur 
universitetet kan stödja alla studenter, oavsett vilken bakgrund de har, under hela studietiden. Den 
breddade rekryteringen handlar därför inte bara om att rekrytera en bredare grupp studenter utan 
framför allt om att kunna ta hand om alla som universitetet antar och ge det stöd de behöver.  


• Samtliga fakulteter ska aktivt arbeta för att uppnå en breddad rekrytering och erbjuda 
adekvat stöd till de antagna. 
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Forskning  
Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat under de senaste åren och huvuddelen av 
universitetets forskningsmedel kommer från externa finansiärer. Universitetets ökande andel externa 
bidrag innebär allt hårdare krav på samfinansiering och en allt större ekonomisk utmaning för de 
enskilda fakulteterna och för lärosätet som helhet. 


• Samfinansiering av forskningsprojekt ska som huvudregel finansieras inom respektive 
fakultet. Varje fakultet ska ha en modell för att stödja prioriterade forskningsprojekts 
samfinansiering. 


Myndighetskapitalet 
Myndighetskapitalet har under senare år ökat vid flera fakulteter. Samtidigt visar universitetets 
ekonomiska prognoser att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom några år ha ett 
mycket begränsat kapital. Universitetet hade vid ingången av 2016 ett myndighetskapital på 
sammanlagt drygt 1,3 miljarder kronor.  


• Vid utgången av 2018 ska det samlade måltalet för myndighetskapitalet vara högst 15 
procent. Måltalet ska gälla för universitetet sammanräknat, men variation mellan fakulteter 
kan tillåtas. 


  







 


 


 8 


 


2. Resursfördelning och verksamhetsuppdrag 2017 
I resursfördelningen fördelas det årliga statliga anslaget. Det totala statliga anslaget består till knappt 
hälften av utbildningsmedel och till drygt hälften av forskningsmedel. Målet med resursfördelningen 
är att ge förutsättningar för bra ekonomisk styrning och uppföljning. I normalfall beslutar styrelsen om 
resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att regeringens budgetproposition har 
presenterats. Fakulteter och institutioner ska sedan bygga sina respektive budgetar på de beslut och 
förutsättningar som anges i resursfördelningen och ta fram underlag till universitetets totalbudget och 
flerårsprognos. Totalbudgeten fastställs i normalfall av styrelsen vid sammanträdet i februari liksom 
budgetunderlaget till regeringen, som bygger på universitetets flerårsprognoser.  


Universitetets ekonomiska flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering av verksamheten och för att uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger 
goda förutsättningar för institutioner, för fakulteter, för universitetsledningen samt för 
universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten. 


Enligt resursfördelning för 2017 fördelas 46 procent av tillgängliga medel direkt till fakulteterna för 
utbildning och 42 procent fördelas direkt till fakulteterna för forskning. Resterande 12 procent går till 
USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV och som SFO-medel för vidarefördelning samt avsättning för 
riktade ändamål och för senare beslut. 


De medel som går direkt till fakulteterna fördelas enligt figuren nedan.  


 


Den ekonomiska styrmodellen 


Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, som statsanslag, externa 
bidrag, avgiftsintäkter och ränteintäkter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt 
ska alla kostnader föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter, utbildning och forskning, 
bedrivs. I resursfördelningen för Lunds universitet anges hur de tillgängliga resurserna i form av 
anslagsmedel från staten, räntemedel och universitetsgemensamt myndighetskapital fördelas internt 
och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningar för de kommande tre åren. I resursfördelningsbeslutet 
fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Biblioteksverksamheten ingår i de universitetsgemensamma kostnaderna med undantag för 
pliktexemplarsfunktionen vid Universitetsbiblioteket som finansieras av anslagsmedel.  
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Styrelsens tidigare krav på budget i balans ersattes 2010 med krav på att underbalansera totalbudgeten 
för att i ökad utsträckning förbruka befintligt myndighetskapital. I budgetunderlaget till regeringen 
2017-2019 beräknas totalbudgeten visa överskott med 10 mnkr 2017, med 5 mnkr 2018 samt vara 
underbalanserad med 73 mnkr 2019. Anledningen till underbalanseringen 2019 är att 2016 års 
kvalitetsförstärkning riktad till HSTJ-prislappen kan upphöra, samt att flera fakulteter kommer att 
behöva ta myndighetskapital i anspråk för att fortsatt kunna bedriva utbildning och forskning med 
bibehållen kvalitet. 


Universitetets räntenetto som uppkommit mellan 2015-07-01 och 2016-06-30 är negativt och uppgår 
till ett underskott på 10 mnkr. Räntenettot har blivit påtagligt lägre de senaste åren då reporäntan, som 
styr Riksgäldens räntesats, har sjunkit. Från 2015-02-18 har räntan varit negativ och universitetet 
belastas med negativ ränta på behållningen på räntekontot i Riksgälden.  


Kärn- och stödverksamhet 


För att universitetets kärnverksamhet ska fungera krävs stödverksamhet. Denna stödverksamhet finns 
på institutions- och fakultetsnivå såväl som på universitetsgemensam nivå. Huvuddelen av 
kostnaderna avser personal- och systemkostnader. Universitet och högskolor i Sverige har kommit 
överens om att redovisa kostnader för stödverksamhet enligt den s.k. SUHF-modellen. Modellen 
erbjuder en systematik och struktur för att beräkna, tydliggöra och redovisa stödverksamhetens 
kostnader. Stödverksamhetens kostnader på de olika nivåerna fördelas på utbildning och forskning och 
debiteras kärnverksamheten.  


Lunds universitet fördelar kostnaderna för stödverksamhet på universitetsgemensam nivå genom en 
årlig ”faktura” till varje fakultet eller motsvarande verksamhet. Fakturans belopp och fördelning på 
utbildning och forskning fastställs av universitetsstyrelsen i resursfördelningsbeslutet (se kapitel 5) 
och ändras inte under året. Fakulteterna fördelar på motsvarande sätt de fakultetsgemensamma 
kostnaderna och sin andel av de universitetsgemensamma kostnaderna till institutionerna som i sin tur 
fördelar dessa kostnader, inklusive de institutionsgemensamma kostnaderna, på kärnverksamheten. I 
den ekonomiska redovisningen visas härigenom de fulla kostnaderna för den bedrivna verksamheten, 
inkluderande såväl direkta som indirekta kostnader. 


Pris- och löneomräkning och lönekostnadspåslag 


Den statliga pris- och löneomräkningen (plo) följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket 
räknar ut hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata 
sektorn. Plo för 2017 är 1,52 procent. Denna låga procentsats kommer att leda till en fortsatt 
urgröpning av anslaget då den inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och löneökningar.  


Lönekostnadspåslaget 2017 ska utgöra 50,04 procent (födda 1938 – 1950; 28,63 %, födda 1937 eller 
tidigare 6,15 %) av löneunderlaget vid universitetet och ligger till grund för kostnadsplaneringen 2017. 
Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker under året, beslutar rektor om ändring av 
lönekostnadspåslaget. Påslaget består av arbetsgivaravgift (31,42 %), avgift för statens 
avtalsförsäkring (12,27 %), inbetalning till Kåpan (2,48 %), inbetalning till Iåpen (3,11 %) samt en 
avgift (0,76 %) som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, Partsrådet samt 
lokalt aktivt omställningsarbete.  
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2.1 Övergripande uppdrag 
Universitetets fakulteter samt universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB) och gemensam 
förvaltning ska: 


- i respektive totalbudget för 2017 inkludera förslag som innebär att universitetet uppfyller de 
krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklingsplaner,  


- fatta beslut om egen totalbudget och 
- i totalbudgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive 


verksamhets riskanalys, 
- förse institutionerna eller motsvarande med underlag till respektive institutions eller 


motsvarandes budgetarbete. 
 
I avsnitt 2.2 Utbildning beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs 
även ett antal specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2017. Uppdragen kan vara av 
universitetsgemensam karaktär, men kan också vara riktade uppdrag till en viss fakultet eller 
motsvarande. 


Lokaler 


Enligt Lokalplanen för 2014-2016 genomgår universitetet en fysisk expansion med flera genomförda 
och planerade byggnationer. Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för 
internationella studenter anslås 15 mnkr till bostäder för dessa studenter. Bopoolen, som hjälper 
studenter att hitta en bostad, får 250 tkr 2017.  


En universitetsgemensam lokalfond skapades i resursfördelningen för 2014 där 10 mnkr avsattes från 
räntemedel. Även 2015 års avsättning till lokalfonden (10 mnkr) finansierades från räntemedel. För 
2016 förstärktes lokalfonden med 10 mkr från de nya forskningsmedlen samt 5 mnkr från utbildning 
(kapital) och omfattade totalt 25 mnkr. 2017 och framåt finansieras lokalfonden med 
utbildningsmedel, 8,5 mnkr, och med 16,5 mnkr av forskningsmedel. 


Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda 
projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte kan bäras 
av annan verksamhet. Huvudprincipen ska vara att lokalfonden bör bära hälften av de ökade 
hyreskostnaderna för nya byggprojekt. Under 2017 kommer lokalfonden att användas till MotorLab 
vid LTH (3,7 mnkr), Eden vid S (3,1 mnkr), LUX vid HT (5 mnkr), Skissernas museums nya entré (1 
mnkr) samt hyresökning för magasin (400 tkr), Historiska museet (1 mnkr), Botaniska trädgården (650 
tkr) och fler läsplatser i AF-borgen (750 tkr). 


Drygt 15 mnkr kommer att användas av lokalfonden 2017. Ett kapital kommer därmed att kunna 
skapas för att under de kommande åren klara av att bära kostnaderna för projekt hos S (projekt 
Paradis), K (ny musikhögskola) och EHL (EC 4) enligt tidigare beslut av universitetsstyrelsen 2015. 


2.2 Utbildning 
Universitetet införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på grund- och avancerad 
nivå som i grunden bygger på den statliga prislappsmodellen. Uppdrag och ramar för respektive 
fakultet grundar sig numera på vad varje fakultet fick i uppdrag året dessförinnan, exklusive utresande 
studenter. Justering görs varje år för förändrade utbildningsuppdrag i regleringsbrev eller genom 
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interna prioriteringar som finansieras med anslag. Från respektive fakultets utbildningsanslag dras år 
2017 av 3,5 procent för att finansiera gemensamma åtaganden. 


Under 2017 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas av 
takbeloppet, s.k. överproduktion. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade 
prestationer och kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av de senaste årens 
överproduktion.


 


Utbildningsuppdrag per fakultet 


Respektive fakultet eller motsvarande ska under 2017 generera följande intäkter (mnkr) inom 
utbildning, se även bilaga 1. Totalt utbildningsuppdrag (inklusive regeringens kvalitetsförstärkning till 
HSTJ- och utbildningsprislappen) för år 2017 är 1 910 mnkr. (ÄLU ingår inte vilket ska justeras)  


   EHL   HT   J K   LTH    M N    S    USV 


   179 163 78  134 528  347   120   330     15 


 


Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt detta uppdrag. Följande regler för 
ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid underproduktion gäller: 
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Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om utbildningen ges vid Campus 
Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet. 


Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen antalet helårsstudenter som får avräknas mot de 
konstnärliga prislapparna. Det överskjutande antalet får istället avräknas mot andra prislappar, framför 
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allt prislappen för naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym än som 
kan ersättas med konstnärliga prislappar för musik. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett 
omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För att 
möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet får fakulteten stöd i form av sänkt 
utbildningsuppdrag och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet enligt tabellen ovan.  
Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag för 2015-2017 sänks därför med 2 mnkr per år medan 
tilldelningen av resurser ligger kvar oförändrad.  


Regeringens prioriteringar 
Regeringen satsade 2015 125 mnkr för kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt av lärar- och förskollärarutbildning. Satsningen dubblerades 2016 till 250 
mnkr och ersättningsbeloppen för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning höjdes. Regeringen beräknar att höjningen ligger 
kvar t.o.m. 2018. Vad som händer 2019, och därefter, med denna förstärkning är oklart. Lunds 
universitet har erhållit 17,4 mnkr i denna satsning och fördelat beloppet mellan fakulteterna på basis 
av ett genomsnitt av antalet avräknade studenter inom respektive utbildningsområde 2013-2015. 
Beloppet ingår i respektive fakultets ramtilldelning.  


Den nuvarande regeringens första budgetproposition för 2015 föll i Riksdagen till förmån för 
Alliansens motion. Efter riksdagens beslut att inte bifalla föreslagen budgetproposition och istället 
anta Alliansens motion fick universitetet en takbeloppsökning på 5 mnkr. I vårpropositionen 2015, och 
i efterföljande regleringsbrevsändring, återgick regeringen till de satsningar som presenterades i 
budgetpropositionen för 2015. För Lunds universitets del, har denna satsning större fokus på 
vårdutbildningarna med 91 platser mot tidigare aviserade 17. Inom utbildningsområdet fick 
universitetet 39 KPU-platser mot tidigare aviserade 43 platser fördelade på ämneslärarutbildningen 
och KPU. För att erbjuda berörda fakulteter möjligheten att planera långsiktigt valde 
universitetsstyrelsen att ökningarna till Medicinska fakulteten och ämneslärarutbildningen på totalt 4,8 
mnkr för 2015 skulle ligga kvar. Därutöver anslogs 7,6 mnkr till sjuksköterske-, 
specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar utifrån regeringens särskilda satsningar. 10 KPU-
platser omfördelades 2016 från ämneslärarutbildningen till musiklärarutbildningen vid 
Musikhögskolan. Lunds universitet erhåller med anledning av denna satsning 18,8 mnkr 2017, samt 
15,6 mnkr för 2018 och 0,3 mnkr för 2019. 


Text om budgetpropositionen för 2017… 


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet 
anslår regeringen 1 375 tkr. Universitetet tillskjuter 300 tkr som en gemensam finansiering från 
utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel.  Universitetet har även ett särskilt 
anslag för att omhänderta arkeologiska fynd (2 996 tkr), vilket tillfaller LUKOM. Därutöver anvisas 
universitetet ett anslag på 3 817 tkr för att ge spetsutbildning i mastersprogrammet Entrepreneurship 
under 2017, vilket tillfaller EHL.  


Regeringen inledde 2012 en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen och året efter ytterligare 
utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna. Som en konsekvens av dessa satsningar får 
universitetet ökat anslag under 2017 med 7,6 mnkr. Ytterligare medel erhålls för 2013-års satsning 
även 2018 (beloppen anges i bilaga 2). 2012 inleddes även en utbyggnad av läkarutbildningen. Denna 
ger universitetet en ökning med 1,4 mnkr 2017 (beloppen anges i bilaga 2). 
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Universitetets prioriteringar 


Ämneslärarutbildningen 


2011 startade universitetet en ämneslärarutbildning i samarbete med Högskolan Kristianstad. Under 
2015 och 2016 har en översyn av organisation och ekonomiska förutsättningar för det fortsatta arbetet 
gjorts. En konsekvens av denna översyn är att universitetet fattat beslut om att inte förlänga avtalet 
med Högskolan Kristianstad gällande ämneslärarutbildningen. Samarbetet med Högskolan 
Kristianstad ska fortsätta i en annan form. Lunds universitet ska även framöver bedriva 
ämneslärarutbildning och KPU. Denna utbildning ska utvecklas i samverkan med andra lärosäten i 
regionen.  


Rektor fattade i maj 2016 beslut om ämneslärarutbildningens organisation och placering. Rektor 
beslutar att ge Humanistiska och teologiska fakulteterna i uppdrag att inrätta två funktioner med olika 
ansvarsområden i förhållande till ämneslärarutbildningen. En funktion med företrädare för de berörda 
fakultetsledningarna samt för studenterna inrättas med uppdraget att genom överenskommelser bereda 
underlaget för resursfördelningen till de olika fakulteterna. Ett verksamhetsnära programråd inrättas 
för själva genomförandet av ämneslärarutbildningen, inklusive den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Dessa funktioner ska ersätta universitetets nämnd för lärarutbildning (NÄLU) som upphörde den 1 
maj 2016. 


De medel som legat centralt för ämneslärarutbildningen inklusive myndighetskapitalet överförs till 
Humanistiska och teologiska fakulteterna. Dessa medel får användas efter samråd med berörda 
fakulteter och ska inte minst täcka eventuellt ökade kostnader i samband med utfasningen av den 
ämneslärarutbildning som drivs i samarbete med Högskolan Kristianstad. Ekonomiska resurser till 
ämneslärarutbildningen fördelas från 2017 direkt till de fakulteter som ger utbildning inom 
ämneslärarutbildningarna, vilket framgår av den särskilda raden i bilaga 1. Den samlade tilldelningen 
till ämneslärarutbildningen och KPU (exklusive KPU-platserna vid Musikhögskolan) uppgår 2017 till 
14,8 mnkr och kommer att öka successivt till 20 mnkr 2019. Under uppbyggnadsfasen fram till 2020 
gäller inte någon återbetalningsskyldighet. Medlen och kapital får endast användas till kostnader 
kopplade till lärarutbildningen och avräkningen av utbildningsproduktionen ska hållas åtskild från 
övrig produktion vid berörda fakulteter.  


Campus Helsingborg 


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


De fakulteter som är verksamma vid Campus Helsingborg har inför 2017 lämnat prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag. Antalet 
helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för 2017 vara minst 550 för LTH, 76 för J, 1 530 för S 
och 80 för HT. För de fakulteter som byggt upp utbildningar genom kapitalfinansierade platser kan 
återbetalning bli aktuell om detta utbildningsuppdrag inte uppnås  
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För resor och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg (exklusive 
institutionen för Service management och tjänstevetenskap) har 4,3 mnkr fördelats till fakulteterna 
enligt bilaga 1. 


Internationalisering 


Universitetet avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bl.a. bidra till att 
ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna. Universitetet eftersträvar en jämnare balans 
mellan inresande och utresande studenter. Då antalet utresande studenter bör öka är det också den 
tyngsta viktningen vid fördelningen. För 2017 finns 11 miljoner anslagna. Utbildningsnämnden har 
tidigare beslutat om generella indikatorer och viktning för fördelning av dessa medel: utresande 
utbytesstudenter (vikt 0,33), inresande utbytesstudenter (vikt 0,22), studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), 
internationella studenter utanför utbytesavtal (vikt 0,11) samt utländsk personal (vikt 0,11). Av 
tillgängliga 11 mnkr fördelas 8 mnkr på basis av indikatorerna, fördelningen per fakultet framgår av 
nedanstående tabell (tkr). 


EHL HT J K LTH M N S USV Totalt  


  1 550  1 029  523 121   1 742  451 972 1 294 318 8 000 


 


Av de 11 mnkr överförs 3 mnkr till en universitetsgemensam resurs för senare beslut av rektor. Under 
2016 bildades internationaliseringsrådet. Internationaliseringsrådet definierar på vilket sätt dessa 
medel ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt rådger rektor hur dessa medel 
ska fördelas. Utöver de 3 mnkr från utbildningsmedel ska även 1 mnkr av forskningsmedel anslås till 
denna resurs. 


Kurserna svenska som främmande språk och Special Area Studies 


I uppdraget till Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår att genomföra de särskilda utbildningar 
i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. Detta uppdrag 
(motsvarande 130 hst) ligger som ett särskilt uppdrag utanför fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag 
och ersätts med 5,9 mnkr. 


De senaste årens stora invandring till Sverige har gjort att behovet av lärare i svenska för invandrare 
(sfi) och svenska som andraspråk har ökat dramatiskt. Detta behov bedöms öka framöver. HT tilldelas 
1 mnkr för ytterligare 40 helårsstudenter i svenska som andraspråk. Satsningen ska utvärderas inför 
resursfördelningen 2019. 


Special Area Studies Courses (SAS-kurser) vänder sig framför allt till inresande studenter och är en av 
förutsättningarna för universitetets framgångsrika internationaliseringsarbete. Kurserna är översökta 
och nyanlända studenter kan därmed inte erbjudas det stöd och den utbildning de behöver. I 
resursfördelningsbeslutet för 2015 avsattes därför 1,5 mnkr för en satsning på nya SAS-kurser. Medel 
för 10 nya kurser har fördelats till samtliga fakulteter, utom till medicinska fakulteten som inte ansökte 
om medel. Ersättningsnivån är beräknad till ett genomsnittsbelopp om 55 tkr per hst, beloppet 
inkluderar samtliga kostnader och är samma för alla utbildningsområden. Kurserna startade under 
höstterminen 2015 eller vårterminen 2016. Denna satsning fortgår även 2017.  


För de fakulteter som även tidigare erbjöd SAS-kurser har sedan ett antal år tillbaka utgått extra 
ersättning om 7,5 tkr per hst. Denna ersättning utgår även 2017. Planeringstalen är 155 hst för HT, 50 
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för S och 12 för EHL, total uppgår ersättningen till 1,6 mnkr. HT fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 
helårsstudenter på SAS-kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 
mnkr per år. Denna satsning ligger kvar även 2017 och finansieras fortsatt av myndighetskapital. 


De fakulteter som får del av ovanstående medel för kurser i svenska och SAS-kurser som särskilt 
utbildningsuppdrag ska generera intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter motsvarande 
tilldelningen. Återbetalning kan bli aktuell om utbildningsuppdragen inte uppnås. 


Inför resursfördelning avseende 2018 ska utbudet och finansieringen av SAS-kurser ses över av 
internationaliseringsrådet i syfte att skapa en mer enhetlig och transparent finansieringsmodell. 


Studentliv och studentinflytande 


I samband med riksdagens beslut om kårobligatoriets avskaffande fr.o.m. juli 2010, utarbetades och 
beslutades universitetets nuvarande modell för stöd till studentinflytande och studiesociala 
verksamheter. Regeringen avsätter årligen ett statsbidrag till Lunds universitet för stöd till 
studentinflytande. Universitetet avsätter därutöver ett finansiellt stöd till studentinflytande inom ramen 
av sitt anslag. Totalt avsätts 11 397 tkr för stöd till studentinflytande 2017, varav 8 208 tkr är stöd från 
Lunds universitet fördelat på 7 232 tkr av utbildningsmedel och 976 tkr av forskningsmedel.  


Stödet delas upp i generella stöd till studentkårer och studentnationer och i riktade stöd i form av olika 
typer av köpta tjänster. Generella stöd omfattar stöd till kårer (6 554 tkr) och stöd till samtliga nationer 
för icke alkoholrelaterade verksamheter (684 tkr). Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter och 
helårsdoktorander. Riktade stöd omfattar studentombud (700 tkr), doktorandombud (700 tkr), 
studentsamordnare och profilkläder till SFS fullmäktige (368 tkr), BoPoolen (250 tkr), 
alkoholutbildningar för studentaktiva (241 tkr), prenumeration på studenttidningen Lundagård till 
anställda (1 200 tkr) samt Akademiska föreningen (700 tkr). 


Inför 2017 utökar universitetet därutöver sitt stöd till Akademiska föreningen genom att anslå 750 tkr 
för fler läsplatser till studenter i AF-borgen. Denna kostnadsökning finansieras 2017 med 
utbildningsmedel ur universitetets lokalfond. Dessutom ingår två kostnadsminskningar för 
Studentlund (50 tkr) och för studentpaket (230 tkr). 


Hur universitetets stöd till studentombud, doktorandombud, studentkårer samt nationer har använts, 
ska årligen redovisas till universitetet.  


Övriga satsningar 


LTH fick i resursfördelningen 2015 ett omställningsbidrag för att möjliggöra en kvalitetssäker 
nedväxling vid Campus Helsingborg. Stödet ges till fakulteten under 2015-2017 under förutsättning att 
överproduktionen minskar till prognostiserad nivå. Kostnaden för omställningsbidraget 2017 blir 5 
mnkr.  


Universitetet har ett nationellt åtagande att genomföra utbildning i jiddisch. För denna utbildning får 
HT en extra tilldelning på 800 tkr. 


HT har i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i bokmässan och tilldelas totalt 200 tkr 
med lika fördelning från utbildning respektive forskning.  


Vid universitetet finns tre fakultetsövergripande nämnder – utbildningsnämnden, 
forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden. Dessa får vardera 100 tkr för att finansiera 
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omkostnader som resor, boende, föreläsare, köp av tjänster och dylikt. Utbildningsnämnden tilldelas 
medel från utbildningen och de två andra nämnderna får medel via forskningen. Därutöver tilldelas 
nämnden för oredlighet 100 tkr via forskningen. 


När Kungshuset står färdigt kommer den att generera en högre hyra. För detta finns 4 mnkr avsatta 
som planeringsförutsättningar för de kommande åren. Under 2017 kan kostnader upp till 1 mnkr 
finnas för uppstart av verksamheten kopplad till huset och av dessa tas 670 tkr från utbildning och 
resten från forskning. 


Uppdrag och ramar finansierat av universitetsgemensamt myndighetskapital 
I resursfördelningsbeslutet för 2013 beslutades om vissa satsningar, utöver satsningar på Campus 
Helsingborg, finansierade av myndighetskapital. Några satsningar har upphört men följande ligger 
kvar och finansieras även 2017 av myndighetskapital. 


- Naturvetenskapliga fakulteten får 2017 ersättning med 850 tkr för utbildning i meteorologi.  


- Humanistiska och teologiska fakulteterna fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på 
SAS-kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr. Detta 
ligger kvar även 2017. (Se även ovan Kurserna svenska som främmande språk och Special 
Area Studies.) 


- Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda 
verksamheter (USV) får sedan 2013 medel för att bl. a. stimulera samverkan och attrahera 
extern finansiering. USV-styrelsen får 1 mnkr från utbildningens kapital och 1 mnkr från 
forskningsanslaget som permanenta medel. LUKOM-styrelsen får 0,5 mnkr från utbildningens 
kapital och 0,5 mnkr från forskningsanslaget. 


- Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 1,2 mnkr 
finansieras av utbildningens myndighetskapital på universitetsgemensam nivå. Resterande 600 
tkr finansieras från forskningsanslaget. 


Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 
Totalt har 23,9 mnkr avsatts för riktade ändamål 2017 enligt följande (tkr): 


Generella stöd till kårerna 2 389 


Generella stöd till nationerna 684 


Riktade stöd och köpta tjänster, inkl Bopoolen 4 159 


Studentbostäder till internationella studenter 15 000 


Medlemsavgifter mm 1 000 


Kungshuset 670 


 


Totalt har 27,2 mnkr avsatts för senare beslut 2017 enligt följande (tkr): 
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Strategiska utbildningsmedel 6 000 


Medel för nya SAS-kurser 1 500 


Stimulansmedel internationalisering (varav 8 mnkr fördelas till 
fakulteterna) 


11 000 


Lokalfonden 8 500 


Åtgärder för intern styrning och kontroll 100 


Basmedel utbildningsnämnden 100 


 


Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet 
Nedan följer en sammanställning av resursfördelning till respektive fakultet eller motsvarande under 
2017 (mnkr). Därutöver avsätts till UB 6,4 mnkr och 43,1 mnkr till riktade ändamål och medel för 
senare beslut. Total tilldelning till fakulteterna för år 2017 är 1 956 mnkr. (Beloppet till ÄLU ska 
läggas till)  


EHL HT J K LTH M N S  USV LUKOM 


178 175 78 132 518 335 119 322 16 21 


 


   


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande 2017 framgår av 
bilaga 1.  


2.3 Forskning och forskarutbildning 
Anslagen till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren, men av universitetets 
flerårsprognos för 2017-2019 framgår att åren av expansion är förbi. Universitetets forskare har varit 
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Till fakulteter utbildning 2017 
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Störst andel av anslaget till 
grundutbildningen går till LTH (28 %), 
följt av M och S (18 respektive 17 %). 
Därefter följer EHL (10 %), HT (10 %), 
K (7 %) (N (6 %), och J (4 %). Anslaget 
speglar inte direkt hur många studenter 
som finns vid respektive fakultet. En 
fakultet som kan avräkna mot en högre 
prislapp kan ha färre studenter än en 
fakultet med samma anslag men som 
huvudsakligen avräknar mot en lägre 
prislapp. 
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framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens men för kommande år visar flera fakulteter 
en oförändrad eller blygsam ökning av verksamhetsnivån. Forskarutbildningen vid universitetet är en 
central och viktig del av verksamheten. En betydande del av forskningen bedrivs, tillsammans med 
handledarna, av doktorander. En stor och växande del av medlen för forskning kommer genom externa 
bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat. Detta har i sin tur lett till att 
andelen oförbrukade bidrag också ökat.  


Regeringens prioriteringar 
I regeringens budgetproposition för 2017 och nya forskningsproposition … 


I regeringens tidigare forsknings- och innovationspolitiska propositionen höjdes det nationella 
ramanslaget under 4 år (2013-2016) med 4 miljarder kronor för forskning. I detta ingick stärkt 
basfinansiering till universitet och högskolor, satsningar på Life science, satsningar på spetsforskning, 
mer medel till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska 
leda till nya produkter och tjänster. Även den konstnärliga forskningen fick höjda anslag.  


Universitetets prioriteringar 


Strategiska forskningsmedel 


Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med visionen att bedriva verksamhet i världsklass kräver 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex myndighet 
uppkommer också olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist. 
2017 avsätts 35 mnkr för strategiska forskningssatsningar. Dessa medel ska i första hand användas till 
fakultetsövergripande satsningar. Som huvudprincip ska dessa medel tilldelas under maximalt ett år. 
Därefter ska varje berörd fakultet eller motsvarande fortsatt bära kostnaderna på egen hand.  


Forskningsinfrastruktur  
Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har ökat 
påtagligt. En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur har skapats. Resursen byggs upp 
med 4 mnkr/år till totalt 20 mnkr år 2017. För 2017 finns därmed 20 mnkr att tillgå. Samtidigt sätter 
också fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. Forskningsnämnden definierar på vilket 
sätt dessa medel ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt rådger rektor hur 
dessa medel ska fördelas.   


Samverkansmedel 


En övergripande strategi vid universitetet är att öka samarbetet över ämnes- och fakultetsgränser. 
Universitetets stora bredd, med dess mångfald och starka miljöer för utbildning, forskning och 
innovation, ger unika möjligheter till mångvetenskapliga och gränsöverskridande möten. Samarbetet 
mellan fakulteter behöver därför stimuleras för att ytterligare kunna öka, inte minst för att genom nya 
konstellationer kunna möta de kommande samhälleliga utmaningarna. En universitetsgemensam 
resurs inrättas för detta ändamål med 8 mnkr. Inledningsvis kommer dessa medel att i huvudsak vara 
uppdelad i två olika potter; en som stimulerar uppbyggandet av nya samarbeten och forskningsteman 
samt en som utvecklar redan befintliga samarbeten. Exempel på satsningar som bör bli aktuella för 
dessa medel är fakultetsövergripande portaler, inkubatorer och verksamhet inom s.k. KIC:ar. 
Samverkansrådet definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken typ av projekt som bör 
premieras samt rådger rektor hur dessa medel ska fördelas. 
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Jämställdhetsarbete för att öka andelen kvinnliga professorer 


För att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet kopplat till att öka andelen kvinnliga professorer anslogs 
2015 4 mnkr, utöver den tidigare satsningen Jämställdhet (RQ08-medel). Dessa nya medel ska i första 
hand användas till att skapa bättre och konkreta förutsättningar för universitetslektorer av 
underrepresenterat kön så att de antingen kan konkurrera om utlysta professorsanställningar eller 
ansöka om befordran till professor. Dessa personer ska bedömas ha goda möjligheter att uppnå 
professorskompetens. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling ska bereda och rådge 
rektor hur dessa medel ska fördelas.  


Satsningen på nya kvinnliga professorer finansieras genom reducering av respektive fakultets, USV:s, 
LUKOM:s och MAX IV-laboratoriets anslagstilldelning och har lagts in i ramarna.  


Linnémiljöer 


Lunds universitet har 14 Linnémiljöer som får bidrag från Vetenskapsrådet under 10 år. Samtliga 
miljöer har fått ett universitetsgemensamt stöd årligen under den tid som bidraget utgår. De första 
Linnémiljöerna (från 2006) upphör att få medel från Vetenskapsrådet från den 1 juli 2016. Dessa 
miljöer fick 250 tkr vardera 2016 av de gemensamma medlen. Samma princip kommer att tillämpas på 
de miljöer som upphör att få stöd från Vetenskapsrådet under 2018. Därefter är dessa miljöer 
respektive fakultets ekonomiska ansvar. 


En särlösning finns för de Linnémiljöer som finns vid USV. I fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV 
stöd om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid LUCSUS och CIRCLE om vardera 500 tkr. Medfinansiering 
erhålls för 2017 med totalt 500 tkr. I planeringsförutsättningarna för 2018 är medfinansieringen 250 
tkr och därefter upphör den. 


Övriga satsningar 


Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter 
(USV) får sedan 2013 medel för att bl. a. stimulera samverkan och attrahera extern finansiering. USV-
styrelsen får 1 mnkr från utbildningens kapital och 1 mnkr från forskningsanslaget som permanenta 
medel. LUKOM-styrelsen får 0,5 mnkr från utbildningens kapital och 0,5 mnkr från 
forskningsanslaget.  


Swedish South Asian Students Network (SASNET) har fram till 2009 delvis finansierats genom 
SIDA. USV tilldelades 2013 en temporär ökning av anslaget om 1,8 mnkr till SASNET, vilket 
finansierades genom en proportionerlig nerdragning av anslaget till samtliga fakulteter och med 100 
tkr av universitetsgemensamma medel. Satsningen har utvärderats under 2015 men i avvaktan på en 
Asienstrategi för Lunds universitet förlängs finansieringen i oförändrad omfattning för ytterligare ett 
år (2017).  


Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 600 tkr 
finansieras från forskningsanslaget. Resterande 1,2 mnkr finansieras av utbildningens 
myndighetskapital på universitetsgemensam nivå. 


HT har i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i bokmässan och tilldelas 200 tkr med 
lika fördelning från utbildning och forskning.  


En professor vid den centrala förvaltningen flyttar till LTH. Medel som tidigare anslagits till 
utvärdering av forskning RQ14, samt ytterligare 1 mnkr, omfördelas till LTH.  
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Pufendorfinstitutet, som är en del av USV, fick 2015 ökat anslag med 2 mnkr vilket ökade med 
ytterligare 0,5 mnkr 2016. För 2017 och framåt blir anslaget 2,5 mnkr per år. För Kungshuset anslås 
330 tkr från forskning för 2017. 


LUNARC är ett centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet. Centrumet 
är ett fakultetsövergripande organ för samverkan kring och tillhandahållande av e-infrastruktur och e-
vetenskap. Centrumet erhåller 4 mnkr per år och fakulteterna bidrar med kompletterande resurser. 


En forskarskola i ämnesdidaktik kopplad till lärarutbildningen har funnits sedan 2011. Den tidigare 
finansieringen på 5 mnkr årligen upphörde 2016. En ny forskarskola initieras under 2017 och erhåller 
1 mnkr. De kommande 4 åren erhåller forskarskolan 2 mnkr per år av gemensamma medel. Satsningen 
ska utvärderas.  


En universitetsgemensamresurs för internationaliseringssatsningar skapas med 3 mnkr från utbildning 
och 1 mnkr från forskning. 


Basmedel till forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden ska bl.a. finansiera resor, boende 
och köp av tjänster. Vardera nämnd får 100 tkr. Även nämnden för oredlighet erhåller 100 tkr. 


Europeiska forskningsrådet (ERC) utlyser individuella forskningsbidrag som stöder nydanande 
forskning för unga forskare inom samtliga vetenskapsområden. 400 tkr anslås för att stimulera och 
underlätta för ansökningar till ERC.  


Centrum för Öresundsstudier, flyttar från USV till HT. 


MAX IV-laboratoriet  


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


Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungligen budgeterade 1 055 mnkr för 
inventarier och vetenskaplig utrustning till MAX IV (investering). Dessa utgifter var framtagna i 2009 
års penningvärde och är nu indexuppräknade till 2015-års priser. Därmed uppgår universitetets andel 
till 145 mnkr. Beräknat på 10 års avskrivning ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år. I 
resursfördelningen för 2015 och 2016 har även en reserv för fördyringar inkluderats i tilldelningen 
(3,5 mnkr 2015 och 1,5 mnkr 2016). När nu bygget är nästan klart har osäkerheten i beräkningarna 
minskat ytterligare och avskrivningskostnaden beräknas för 2017 till 14,5 mnkr vilket innebär att 
tilldelningen till MAX IV 2017 minskar med 1,5 mnkr. Under 2014 har en överenskommelse med 
Vetenskapsrådet undertecknats om finansiering av driftkostnaderna för MAX IV från 2015 till och 
med 2018. Denna överenskommelse säkrar driften av laboratoriet under denna tidsperiod. Lunds 
universitet ska enligt överenskommelsen bidra med 47 mnkr 2015 och med 52 mnkr per år 2016-
2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period med 300 mnkr 2015 och 295 mnkr per år 2016-
2018.  
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Universitetets kostnader för samfinansiering av de sju första strålrören, som finansieras gemensamt av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteten, är ca 2,5 mnkr per år 
t.o.m. 2022. Beloppet ingår i avsättningen för riktade ändamål, ESS och MAX IV. 


MedMAX, är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, som 
finansieras delvis med universitetsgemensamma medel. Kostnaden beräknas till 1 mnkr per år 2014-
2023. Beloppet ingår i avsättningen för riktade ändamål, ESS och MAX IV.  


ESS 


European Spallation Source (ESS) är en s.k. spallationskälla för neutronstrålning och kan jämföras 
med ett gigantiskt mikroskop. ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfrastruktur som har 
skett i Europa under de senaste decennierna. Anläggningen har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro 
att bygga. ESS är en internationell forskningsanläggning där Sverige finansierar 35 procent av 
kostnaden för konstruktionen.  Staten och Vetenskapsrådet går in med huvuddelen av medlen.  


I vårändringsbudgeten för 2015 och efterföljande regleringsbrev beslutades att regeringen bemyndigas 
att under 2015 besluta om kapitaltillskott till ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen 
och driften av European Spallation Source på sammantaget högst 1 miljard kronor varav 512 mnkr 
belastar Lunds universitets forskningsanslag. Detta belopp utgör universitetets hela åtagande för 
anläggningen, efter uppräkning till 2015 års prisnivå och med avdrag för den anslagspost på 82 mnkr 
som universitetet fick disponera för betalning till ESS under 2014. Universitetet har därmed under året 
2015 slutreglerat det särskilda ekonomiska åtagandet för ESS. Universitetet finansierar detta internt 
genom att årligen anslå 55 mnkr per år under sammanlagt 10 år. 


Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 
2017 har totalt 228 mnkr avsatts för riktade ändamål och för senare beslut.  


I summan för riktade ändamål ingår 55 mnkr till ESS, och 3,5 mnkr avseende kostnader för strålrör 
vid MAX IV-laboratoriet. I tabellen (tkr) ingår därutöver följande poster, totalt 78,8 mnkr: 


Fundraisingkampanj (upphör 2018) 5 000 


LUNARC 4 000 


Forskarskola i ämnesdidaktik 1 000 


ERC 400 


Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Medicon Village 4 000  


Pufendorfinstitutet 2 500 


Jämställdhet (RQ08-medel) 4 000 


Jämställdhetssatsning för att öka andelen kvinnliga professorer 4 000 


Horizon 2020 2 000 


Central satsning på Öst- och Sydostasien 820 
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Generellt kårstöd samt köpta tjänster 976 


Medlemsavgifter m.m. 1 000 


Delfinansiering av akademiska högtider 2 500 


Mellanöstern i en samtida värld (SFO) 11 887 


Vidareförmedling av medel för strategiska forskningsområden 
(SFO) till andra medverkande lärosäten 


34 357 


Kungshuset 330 


 


Totalt har  90,7 mnkr avsatts för senare beslut 2017 enligt följande (tkr): 


Forskningsinfrastruktur  20 000 


Samverkan och ranking 2 000 


Åtgärder för intern styrning och kontroll 200 


Basmedel forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden och 
nämnden för oredlighet 


300 


Strategiska forskningsmedel  35 000 


Lokalfonden 16 500 


Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende 
strategiska forskningsområden (SFO) 


7 746 


Samverkansmedel  8 000 


Internationalisering 1 000 


Sammanfattning av forskningsanslaget per fakultet 
Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2017 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts 19,2 mnkr till UB. Total tilldelning för år 2017 är 2 089 mnkr. 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX 


74 226 39  33 379 394 441 125 42 21 69 
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Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande 2016 framgår av 
bilaga 3. Planeringsförutsättningar för 2018 – 2020 redovisas i bilaga 4. 


 2.4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 
De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i följande grupper:          


  


Bakgrund och nuläge 


För år 2017 beräknas utbildnings- och forskningsanslagen till fakulteterna uppgå till ungefär samma 
nivå som föregående år. De externa forskningsbidragen beräknas i universitetets prognoser fortsatt öka 
något. En förutsättning i budgetarbetet för universitetsgemensamma kostnader har varit att inte öka 
debitering till fakulteterna för universitetsgemensamma kostnader, särskilt inte av utbildningsanslaget.  
 
Den universitetsgemensamma förvaltningen utför stödverksamheter åt hela universitetet. Till följd av 
universitetets stora tillväxt under flera år fanns det 2014 ett uppdämt behov av att öka ett antal 
handläggningstjänster bl.a. inom sektionerna Student och utbildning och Dokumenthantering. 
Utökningarna genomfördes men finansierades tillfälligt med räntemedel. Räntemedlen drogs in 2015 
och förvaltningen fick i uppgift att genomföra besparingar på ca 10 mnkr för att med oförändrad ram 
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Universitetsgemensamma kostnader 
2017 Förvaltningens löner och drift utgör ca 


41 procent av de 
universitetsgemensamma kostnaderna 
exkl. särskilda personalkostnader. 
Övriga medel täcker kostnader för UB 
exkl. pliktleveransuppdrag, ledning 
och styrning, administrativa system, 
BAS-it samt övriga avgifter och 
kostnader som hanteras centralt. 
 
Under perioden 2010 till 2016 ökade 
universitetets totala kostnader med 36 
procent. Under samma period ökade 
de universitetsgemensamma 
kostnaderna med 16 procent.  
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klara behov av ökade tjänster. Under 2015 pågick ett omfattande arbete med att identifiera och föreslå 
omprioriteringar inom förvaltningen.  
 
I budget 2016 genomfördes omprioriteringar motsvarande 5,5 mnkr och 2017 genomförs ytterligare 
omprioritering motsvarande 1,5 mnkr. Under 2017-18 beräknas kvarstående omprioriteringar kunna 
göras då förslag enligt utredning av stöd inom sektionen Forskning, samverkan och innovation är 
implementerad. Utöver ovanstående besparing för att klara omprioritering inom ram så har 
finansiering genom särskilda beslut av engångskaraktär till universitetsgemensamma satsningar 
minskat från ca 60 mnkr 2014 till ca 16 mnkr 2015.  


Förändringar av universitetsgemensamma kostnader 2017 


Stödverksamhet bedrivs på alla nivåer inom universitetet (institutions-, fakultets-, och 
universitetsgemensam nivå). Det sker kontinuerligt en översyn inom olika områden gällande var stödet 
bäst utförs inom organisationen, vilket ibland leder till att stödverksamhet flyttas mellan nivåerna. 
Inför 2017 finns ett antal förslag på verksamheter som föreslås flyttas till universitetsgemensam nivå. 
Förslag innebär inte någon kostnadsökning utan i vissa fall snarare en möjlighet till effektivisering 
över tid och en ökad tydlighet i utförandet och ansvarsfördelningen. 
 
Venture lab      1,3 mnkr  
Stödverksamhet för studenter för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa studenter och 
nyexaminerade som funderar på att starta eget. Stöd ges bl.a. i form av att erbjuda 
inspirationsaktiviteter, idé- och affärsutveckling och kontorsplatser i inkubator. Verksamheten flyttar 
från EHL till LU innovation. Finansiering har tidigare skett genom internfakturering till berörda 
fakulteter. 
 
Live@Lund      4 mnkr 
Live@Lund är ett webbaserat arbetsverktyg för studenter, lärare, forskare och administratörer. 
Portalen är en del i utveckling mot e-tjänster med ambitionen att integrera e-lärande med 
klassrumsundervisning. Idag används systemet av 21 000 studenter. Portalen har utvecklats av EHL 
men används nu av flertalet fakulteter och är därmed ett universitetsgemensamt system som ska 
finansieras av universitetsgemensam ram (tidigare internfakturering och särskilda beslutade 
utbildningsmedel). 


Televäxel (lön och drift)     3 mnkr 
Televäxeln vid LDC finansieras idag genom debitering med 35 kr/månad och anknytning. Televäxeln 
bör i likhet med Servicedesk på LDC ingå och finansieras som en Bas-it tjänst. Förändringen 
underlättar administration genom att interndebiteringar och avstämning av anknytningar inte längre 
behöver hanteras i verksamheten. 


Licenskostnad Adobe     1,2 mnkr 
Licenskostnad för Adobe föreslås i likhet med hantering av licenser för Microsoft och Apple hanteras 
centralt av LDC för ökad effektivitet i hantering. Internfakturering och upphandlingar på fakultetsnivå 
ersätts med finansiering inom universitetsgemensam ram. 
 
Utöver de besparingar som genomförts 2016, för att klara ökade handläggningsbehov från 2014 utan 
att öka debitering av fakulteterna, har ytterligare sänkning av universitetsgemensamma kostnader 
kunnat göras inför 2017. Det finns dock andra kostnader som är konsekvenser av tidigare beslut, 
ökningar som inte kan påverkas samt behov av vissa tjänster inom förvaltningen som ökar kostnaderna 
motsvarande. Summerat behövs en ökad debitering av fakulteterna med 2,4 mnkr för att hantera 
förslag nedan. 
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Kostnadsminskningar: 
Telefoni      -5,0 mnkr 
Kostnad för universitetets infrastruktur kring telefoni har minskat de senaste åren och LDC gör därför 
en justering av priserna som faktureras fakulteterna. Detta minskar kostnaden ute i verksamheten men 
påverkar inte universitetsgemensam ram.   


 
Administrativa system mm     -1,6 mnkr 
Ett aktivt arbete med att sänka de universitetsgemensamma kostnaderna för administrativa system har 
skett under 2015-2016 i olika pågående projekt. Kostnadsminskning har bl.a. skett för våra 
ekonomisystem genom projektet Ny ekonomi, för kompetensdatabasen och söklösning för webb 
genom byte av system.  


Kostnadsökningar som konsekvens av tidigare projekt/beslut: 
Kompetensutveckling     1,8 mnkr 
Kompetensutvecklingsprojektet där ett antal olika utbildningar bl.a. ledartrappan, framtagande av 
systemstöd, e-utbildningar och utvärderingsstöd är nu avslutat. Projektet har lett till ett förbättrat 
kursutbud och ett mer professionellt stöd i bl. a uppföljning av kompetensutveckling. Före projektet 
finansierades flertalet ledarutbildningar genom särskilda beslut. Nu ska framtagna utbildningar 
förvaltas och en rimlig nivå av kostnadsfria utbildningar och därtill hörande stöd har presenterats, 
vilket ger en ökad förvaltningskostnad (som ersätter tidigare engångsmedel). Vissa utbildningar inom 
ledartrappan kommer därutöver att erbjudas mot deltagaravgift. 


Sam-webb      0,8 mnkr 
Universitetet erbjuder ett gemensamt webbsystem (Drupal) till alla verksamheter. Det finns dock ett 
antal fakulteter som använder andra system. Nätverket Sam-webb har skapats för att samordna 
fakulteterna i gemensam utveckling av webbsystemen t ex framtagande av gemensamma mallar för att 
säkerställa ett likartat gränssnitt för målgrupperna. Nätverket leds av en koordinator på 50 procent och 
gruppen förfogar över 400 tkr i utvecklingsmedel.  
 
Kostnadsökningar befintliga kostnader 
Universitetsledning     1,0 mnkr 
Bankavgift och kostnad för sakförsäkring (volymrelaterat)    0,9 mnkr 
 
Nationellt centrum för SI (Supplemental Instruction)   1,0 mnkr 
SI är ett komplement till ordinarie undervisning. Inlärningen ska genom SI förstärkas genom utbyte av 
tankar och idéer mellan studenter genom gruppdiskussioner som leds av en SI-ledare i form av en 
äldre student. Nationellt SI-centrum har certifierade utbildare som utbildar SI-ledare, utvärderar och 
kvalitetssäkrar de SI-program som startas. 
 
UB E-media prisökning     1,2 mnkr 
UB hanterar och finansierar i samråd med sitt fakultetsnätverk idag basutbud av E-media som 
fakulteterna har behov av. Leverantörerna ökar sina priser med 5-6 procent per år medan 
uppräkningen av regeringens anslag till universitetet för pris- och löneökningar är betydligt lägre 
(2017 1,52 %).  
 
Ökade handläggningsbehov inom universitetsgemensam förvaltning 
Brandskyddssamordnare (för att leva upp till lagkrav)   0,9 mnkr 
KLARA (kemikalieregister) administratör (för att leva upp till lagkrav)  0,6 mnkr 
Jurist (för att klara ökade volymer disciplinärenden, avtalsgranskningar mm) 0,9 mnkr 
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Förslag universitetsgemensam kostnad 2017 


Universitetsgemensamma kostnader 2016 inkl. särskilda personalkostnader  608,4 mnkr 
Intern flytt av kostnader mellan nivåer (institution/fakultet till universitetsgem. nivå)          9,5 mnkr 
Kostnadssänkningar universitetsgemensam ram  -1,6 mnkr 
Kostnadsökningar som konsekvens av tidigare projekt/beslut                                                2,6 mnkr 
Kostnadsökning befintliga kostnader                                     4,1 mnkr 
Ökade handläggningsbehov universitetsgemensam förvaltning                                              2,3 mnkr 
Pris – och löneomräkning 2017 (1,52 %) 8,3 mnkr 
Summa universitetsgemensam kostnad 2017 633,6 mnkr 
 
Förslaget för 2017 innebär att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten på universitetsgemensam 
nivå uppgår till 7,30 procent (samt 0,49 % för särskilda personalkostnader) av universitetets totala 
kostnader föregående år. 
 
Förslaget innebär följande fördelning mellan utbildning och forskning 2017 (stödkostnad dividerat 
med total kostnad föregående år): 
Utbildning 2016 10,45 procent av total utbildningskostnad (2016 10,60 %).  
Forskning 2016 5,89 procent av total forskningskostnad (2016 5,82 %) 
 
I tabellen framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren inklusive 
uppräkning för pris- och lön.1 
  


  2010 


Utfall 


2011 


Utfall 


2012 


Utfall 


2013 


Utfall 


2014 


Utfall  


2015 


Utfall  


2016 


Utfall 


 2017 


Budget 


           


Universitetsgemensam ram 
(mnkr) 


 484 496 507 517 547 560 569  594 


Särskilda personal-
kostnader (mnkr) 


    38 39 39 39  40 


Summa universitets-
gemensam ram (mnkr) 


    555 586 599 608  634 


Universitetsgemensam 
ram/universitets totala 
kostnad föregående år (%) 


 8,43 8,11 7,73 7,47 7,48 7,46 7,30  7,30 


Särskilda personal-
kostnader/universitetets 
totala kostnad föregående 
år (%) 


  


 


 


  0,55 0,54 0,52 0,49  0,49 


 
 


 


                                                           


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







Resursfördelning för 2017 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet
2016‐års prisläge
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Resusfördelning för 2017 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet
2016‐års prisläge
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Protokollsanteckning till Information enligt 19 § MBL gällande 


information om verksamhetsplan och resursfördelning 2017 


Personalorganisationerna vill gärna lämna en kommentar till verksamhetsplan och resursfördelning 


2017 inför Universitetsstyrelsens diskussion. 


Personalorganisationerna saknar i verksamhetsplanen och resursfördelningen för 2017 handling från 


universitetsledningens håll vilket även har efterlysts vid tidigare tillfällen.  


I verksamhetsplanen står att universitetet vill värna om sin decentraliserade resurs- och 


ansvarsmodell och detta är en god tanke, men det blir problematiskt när det, på grund av att alla 


resurser ska så långt ut i ”kapillärerna” så möjligt, saknas medel för att genomföra en kvalitetssäkrad 


personalpolitik. Det sätts inte av pengar centralt på fakulteterna för det basala såsom friskvård, 


arbetsplatsanpassning eller terminalglasögon eller det som vi helst vill undvika, nämligen 


rehabilitering, omplaceringar eller utköp. Ska detta bekostas av institutioner eller forskargrupper 


med små medel får det ofta ge vika med allvarliga konsekvenser. Vi saknar därför ett större centralt 


ansvar för en kvalitetssäkrad personalpolitik.  


Rektor skriver i sin blogg: ”I ett allt kärvare ekonomiskt klimat behöver vi samarbeta över 


fakultetsgränser, göra gemensamma prioriteringar och ta gemensamt ansvar för vår utbildning. 


Bredden är vår styrka men vi får heller inte vara främmande för att prioritera om eller bort eller 


tänka i nya pedagogiska banor för att kompensera för t.ex mindre lärarresurser.” (Rektorsbloggen 30 


maj 2016) 


I resursfördelningen står det: ”Den övergripande målsättningen är att prioriteringar och strategiska 


satsningar ska väga in samtliga fakulteters förutsättningar och behov och att resursfördelningen 


därmed leder till en sammantagen funktionell balans mellan universitetets olika delar.” 


Dessa uttalanden ställer vi oss bakom fullt ut men vi saknar handling i verksamhetsplanen och 


resursfördelningen. 


Det finns verksamheter vid universitet som under en längre period har lidit av mycket dålig ekonomi 


och som kämpar med att hålla sig vid liv. Det rör sig bland annat om kultur- och 


museiverksamheterna, Universitetsbiblioteket och Konstnärliga fakulteten. Ekonomin klaras idag av 


på sina håll genom att man utnyttjar föräldraledighet och sjukskrivningar utan att besätta de 


vakanser som uppstår genom att den lojala personalen täcker upp, tänjer och pressar sig till det 


yttersta. Dessa verksamheter får i årets resursfördelning vissa tillskott av medel men det är endast 


för att klara av det mest akuta såsom magasin för det material de ansvarar för.  


Verksamhetsplanen beskriver 2017 som ett mellanår eftersom vi ännu inte har en strategisk plan på 


plats och att det inte finns några resurser. Om argumentet för att dessa verksamheter inte får 


ytterligare tilldelning nu är att det saknas resurser, då får man utgå ifrån att det under de åren då 


resurser har funnits, inte har funnits vilja och förmåga att fatta beslut för att komma tillrätta med 


dessa verksamheters problem. 







En annan gemensam angelägenhet för universitetet är Campus Helsingborg. Infrastrukturen ska vara 


dimensionerad för 2500-3000 studenter, en siffra man i dagsläget inte når upp till och beslut som att 


flytta ämneslärarutbildningen till Lund gör att ytterligare studenter försvinner. Många av fakulteterna 


som bedriver verksamhet på Campus Helsingborg redoviser minus för sina utbildningar där.  


Vi efterfrågar en tydlig strategi för vad Lunds universitet vill med de ovannämnda enheterna och 


tillräckliga medel för dem att bedriva sin verksamhet på ett säkert och kvalitativt sätt. Som 


situationen är idag riskerar universitetet förlora värdefullt forskningsmaterial för att enheterna har 


gått på knäna i lång tid. 


I resursfördelningen sätts det av pengar till olika satsningar, exempelvis internationalisering och 


samverkan. Var diskussioner och beslut kring dessa medel ska föras är inte helt fastställd, men vi ser 


en ökning i antalet råd som får ansvar för detta. Det är viktigt för personalorganisationerna att det 


tydliggörs var beslut ska tas. Det rör sig om mycket medel och beslut som påverkar verksamheten i 


hög grad och det är viktigt att personalorganisationerna har inflytande. 


Personalorganisationerna saknar de erforderliga satsningarna för att uppfylla universitetsstyrelsens 


beslut om ett jämställt universitet 2020. Det är anmärkningsvärt att man verkar frångå ett 


universitetsbeslut så klart och verkar utgå från att det ska revideras eller upphävas. 


Personalorganisationerna tycker det är viktigt att markera att universitetsstyrelsens beslut gäller tills 


de beslutar annorlunda. 


Vad gäller de satsningar inom jämställdhetsområdet som föreslås är de bra, men inte tillräckligt bra. 


Personalorganisationerna saknar satsningar för att komma tillrätta med de andra allvarliga 


jämställdhetsskillnader som finns inom universitet, exempelvis inom den administrativa och tekniska 


personalen. Därutöver saknar vi handling vad avser de osakliga löneskillnader som återfinns mellan 


kvinnliga och manliga lärare och forskare. Vi emotser därför satsningar som är minst lika stora som 


satsningen för att få fler kvinnliga professorer inom de här olika områdena.  


Vidare tycker personalorganisationerna att det är anmärkningsvärt att man enbart fokuserar på en 


diskrimineringsgrund av de sju och vågar oss på att påstå att det finns än värre 


diskrimineringsproblem inom LU än de som finns inom jämställdhetsområdet. Vi efterfråger därför 


en liknande satsning gällande de sex andra diskrimineringsgrunderna: könsöverskridande identitet 


eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 


läggning eller ålder. Detta är något som ytterligare stärks av de nya föreskrifterna från 


Arbetsmiljöverket Organisatorisk och social Arbetsmiljö (AFS 2015:4) som trädde i kraft 1 april 2016. 


I årets resursfördelning satsas det pengar på arbetet med intern styrning och kontroll och det är 


något personalorganisationerna välkomnar. Denna satsning tillsammans med 2016-års satsning på 


ledarskap är viktiga frågor för oss och vi vill därför gärna hållas informerade kring resultatet av 


satsningarna. Vi har flera exempel på institutioner och enheter där ledarskapet har brist vilket har 


ledd till allvarliga konsekvenser för personalen och verksamheten.    


När det gäller den interna styrningen och kontrollen ser vi fram emot ett arbete som stärker detta 


område. I dagsläget kan exempelvis en fakultet starta en rekryteringsprocess av ny personalchef för 


fakulteten utan att LU:s personalchef och förvaltningschef (dennas överordnade) är informerade om 


detta. Detta tyder på mycket dålig styrning och kontroll.  
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1 


Dnr STYR 2016/702 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 


Fastställd av universitetsstyrelsen 2016-06-22, §15. 


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


Inledning 


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


Med uttrycket lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i 
gällande anställningsordning för Lunds universitet. Med uttrycket vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetent lärare avses professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det 
krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. 


Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 


Bilaga 15 b



http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C.zip
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1. Organisation 
 
1.1  Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt 
följande:  
 


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


1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
 
1.14 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter samt 
biblioteksverksamheter 
 
1.14.1 Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
• Ekonomihögskolan 
• Humanistiska och teologiska fakulteterna 
• Juridiska fakulteten  
• Konstnärliga fakulteten 
• Lunds tekniska högskola 
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• Medicinska fakulteten 
• Naturvetenskapliga fakulteten 
• Samhällsvetenskapliga fakulteten 


 
1.14.1.1 Fakultetsstyrelse 
Fakultetens högsta beslutande organ ska vara fakultetsstyrelsen. 
 
1.14.2 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) ska verksamheter inrättas efter beslut av 
rektor. Universitetets särskilda verksamheter ska ledas av en gemensam styrelse. 


1.14.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.14.4 MAX IV- laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund (1994:946)).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
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2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
 
2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  


Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
• i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
• om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


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


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


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


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


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


 


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


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


 
Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
• om ägardirektiv till holdingbolag, 
• om anknutna stiftelser, 
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• om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som studentkår för viss tid 
(4 kap. 8 § HL), 


• om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket HF, 
och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds universitet. 


 
2.2  Universitetsstyrelsens sammansättning 
Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter (2 kap. 1 § HF). 
Ordförande utses bland övriga ledamöter. Lärarna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Lärarnas representanter utses genom val (2 kap. 7 a § HF). Studenterna har rätt att 
vara representerade med tre ledamöter (2 kap. 7 a § HF). Studentrepresentanterna utses i den 
ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Ledamöterna utom rektor utses för högst tre år (2 kap. 7 § HF). 
 
Ordförande och övriga ledamöter (sju) ska enligt 2 kap. 4 § HL utses av regeringen. 
 
Företrädare för de anställda har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
De utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.3 Revisionsutskott 
Revisionsutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den interna 
styrningen och kontrollen (beslut 2013-10-18, IR 2013/13). 
 
2.4 Internrevision  
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen och rapporterar direkt till 
universitetsstyrelsen (1 kap. 5 a § HF och 9 - 10 §§ IRF).  
 
Internrevisionen ska ledas av en chef som anställs av rektor efter samråd med 
universitetsstyrelsens ordförande. 
 
2.5 Rektor 
Rektor ansvarar inför universitetsstyrelsen för den löpande verksamheten vid universitetet enligt 
de direktiv och riktlinjer som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen 
informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och verkställa 
universitetsstyrelsens beslut. 
 
Andra frågor än de som avses i 2 § (det vill säga 2 kap. 2 § HF) ska avgöras av rektor, om inte 
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 
2. styrelsen har beslutat något annat (2 kap. 3 § HF).  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• Vid val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen deltar inte studentrepresentanterna.  
 


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







12 
 


 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
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3 Fakulteter 
 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan som också kan vara fakultetsstyrelsens ordförande.  I 
fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter. 
 
En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Antalet 
ledamöter ska vara tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs av 
dekanen, en ställföreträdare för dekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
två övriga anställda och två externa ledamöter. I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av 
fjorton ledamöter (exklusive studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till sju och antalet externa ledamöter till tre. Studenterna har rätt att vara 
representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen ska företräda fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska vara 
prefekternas/prefektens chef.  
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Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. Dekan 
och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda 
vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års 
sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte 
röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 
1 kap. 4 § HF. 


Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet än 
den egna som utanför Lunds universitet.   
 
3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter 
förslag genom val enligt punkterna a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val 
av prodekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar 
minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang 
räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande  
Rektor utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen 
föreslår externa ledamöter för rektor utan val.  
 
En av de föreslagna externa ledamöterna kan vara fakultetsstyrelsens ordförande om 
valberedningen så föreslår. Valberedningen ska ge de röstberättigade möjlighet att yttra sig om 
ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av övriga ledamöter i fakultetsstyrelser  
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har 
förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
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Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två 
års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock 
inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet 
med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.8 Val av valberedning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. 


Valberedningen ska bestå av sju ledamöter, varav fyra företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och tre företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin 
ordförande inom sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.   


De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichefen/motsvarande. 


Efter nomineringen upprättar kanslichefen/motsvarande ett förslag till valberedning och dess 
uppgifter, som de röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichefen/motsvarande ansvarar 
för valförrättningen. 


Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I det fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem personer ska kanslichefen/motsvarande ansvara för 
att fyllnadsval genomförs. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning, i vallokal eller genom elektroniskt förfarande. 
Valförfarandet ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på 
såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den 
uppta namn på så många valbara personer som valet avser. 
 
3.10  Studenternas medverkan i valberedningsprocessen  
Då valberedningen upprättar förslag till dekan, prodekan och externa ledamöter samt eventuellt 
förslag om extern ordförande ska den bereda företrädare för berörda studentkårer närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt. 
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4 Institutioner 
 
Det som föreskrivs under punkterna 4.1 till 4.5 ska gälla även för andra motsvarande enheter vid 
Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på annat sätt, se 
3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. Mandatperioden för 
ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för studentrepresentanterna tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om det föreligger 
särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet ledamöter och 
sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § HL). 
 
Institutionsstyrelsens ledamöter, förutom ordförande och studentrepresentanterna, utses genom 
val. 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en 
period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med 
hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan 
med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
4.5       Ställföreträdande prefekt 
Prefekten ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande prefekt. Den 
ställföreträdande prefekten utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter förslag från 
institutionens anställda.  
 
Den ställföreträdande prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande och beslutande 
organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda studenters studieprestationer och 
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid 
handläggning av personalärenden som regleras genom anställningsordningen samt i beredning av 
val där studenterna inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas 
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av 
beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren inte har utsett någon 
studentrepresentant ska information lämnas till studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera 
instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, 
ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs utgöra remissinstans, eller, om flera kårers 
verksamhetsområden berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit 
överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, 
behöver dock inte föredras, såvida denna person inte är universitetets rektor. Rektors beslut fattas 
normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av förvaltningschefen eller den förvaltningschefen 
sätter i sitt ställe. 
 
Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets 
beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande 
av ett skriftligt förslag till beslut personligen presenterar detta genom redovisning för den person 
eller de personer som ska fatta beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har ansvar för att 
ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna föreskrifter. 
Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden goda förutsättningar för att fatta beslut som 
uppfyller de mål som har ställts upp för den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Lunds 
universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen 
(1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som 
anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av föredraganden, 
undertecknas av sekreteraren och justeras snarast. 
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat beslutet samt 
vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 
ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 
 
Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskoleförordningen 
universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden 
samt den som utsetts att vara examinator. 
 
Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som 
till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte 
annat är särskilt föreskrivet. 
 
Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden 
hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
 
Ikraftträdande  
Arbetsordningen träder i kraft 2016-07-01 och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2015-09-18, dnr STYR 2015/962.  
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PROTOKOLL  







 2(9) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt de nya ledamöterna Magnus 
Mandersson och Emil Nilsson välkomna. 
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning. 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Tommy Andersson att tillsammans med ordföranden justera  
§§ 1 – 10 dagens protokoll. För §§ 11 - 24 utses Ann-Katrin Bäcklund att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-04-15 till handlingarna. 
 


5 Beslut att utse vice ordförande för styrelsen 
 
Styrelsen beslutar utse Lars Ljungälv till vice ordförande för universitetsstyrelsen. 
 
Lars Ljungälv deltar inte i beslutet. 
 


6 Anmälan om beslut om utseende av ledamöter i riskutskottet 
 
 Protokoll per capsulam 2016-05-23 
 Bilaga § 6  
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-05-23 till handlingarna. 
 


7 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 7 a 
 
Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor och gratulerar 
Malmö Högskola till att man ska få ställning som universitet. 
 
Styrelsen är enig om att när beslut om nationell hantering för oredlighet i forskning är 
beslutad ska frågan tas upp i styrelsen.  
 


b) Rapport från LUS 
 
Cecilia Skoug informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- förra veckan beslutade karnevalsorganet att det ska firas Lundakarneval 2018, 







 3(9) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- studentrepresentanterna har varit på konferens med fokus på pedagogisk utveckling, 
- ett nytt studentombud har anställts, 
- bopoolens nya hemsida lanseras under nästa vecka, 
- studieplatsrapporten lanseras under hösten, 
- LUS ting har antagit ett regionspolitiskt ställningstagande som handlar om att ena 
kårernas röst i regionen. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Bl a har följande frågor behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- granskning av universitetets hantering av personuppgifter,   
- granskning av intern styrning och kontroll inom utbildning på forskarnivå,  
- granskning av styrning av resursfördelning och styrning av gemensam förvaltning,  
- svar på granskning av intern styrning och kontroll inom projekthanteringen. 
Revisionsutskottet vill ha ett tydligare svar på denna granskning. Förvaltningschefen 
återkommer med reviderat svar, 
- svar på granskning av rekryteringsprocessen. 
 


d) Sökande höstterminen 2016 
 
 PM 2016-06-08 från Planering 
 Bilaga: § 7 d 
 
 Föredragande: Eva Wiberg 
 
Diskussion. 
 


e) Rapport om möjlighet till sanktioner i de fall avtal skrivs under av icke behörig 
firmatecknare 
 
 PM 2016-05-19 från Förvaltningschefen 
 Bilaga: § 7 e 
 
Diskussion. 
 


f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2016-06-07 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 7 f 
 


g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2016-06-07 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 7 g 
  


8 CEO Ulrika Lindmark presenterar Science Village Scandinavia (SVS) 
 
Ulrika Lindmark informerar om arbetet med och planerna för SVS. 
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9 Beslut om hur Lunds universitet ska bli jämställt 2020  
 
  PM 2016-06-22 från sektionen Personal 
  Bilaga § 9 
 
  Dnr STYR 2016/824 
 
  Föredragande: Anna Maria Drake 
 
Anna Maria Drake redogör för det utsända förslaget och styrelsen diskuterar kring detta. 
 
Oskar Styf yrkar att under fjärde attsatsen ska beslutet vara ”minst 50%”  att jämföra med det 
utsända förslaget som anger ”minst 40%”. 
 
Styrelsen röstar i frågan och röstsifforna utfaller med 9 röster för målet ”minst 40%” och 6 röster 
för målet ”minst 50%”. 
 
Universitetsstyrelsen beslutar som ett förtydligande av beslutet att Lunds universitet ska vara ett 
jämställt universitet 2020:  
 


- att utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering på Lunds universitet, perioden 
2016 – 2019, omfattar rekryteringsprocessen (anställda) samt breddad rekrytering, breddat 
deltagande (studenter) och mångfald. Arbetet ska rapporteras till styrelsen årligen, 
- att i samband med beslutet om resursfördelning säkerställa finansiering motsvarande 1 
mnkr för 2017 respektive 2018 för motsvarande en heltidsekvivalent, för samordning av 
uppdraget jämställdhetsintegrering, 
- att översynen av rekryteringsprocessen i uppdraget om jämställdhetsintegrering, ska särskilt 
belysa och justera ojämställdheter vid rekrytering av administrativ personal, 
- att under perioden 2016 – 2020 ska minst 40% av de professorer som anställs vid Lund 
universitet vara kvinnor. I målet inkluderas rekryterade professorer, befordrade professorer 
och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer eller seniorprofessorer. 


 
10 Information om kvartalsutfall 31 mars 2016 


 
 PM 2016-05-26 från sektionen Ekonomi  
 Bilaga § 10 
  
 Dnr V 2016/462 
 
 Föredragande: Elisabeth Pupp 
 
Elisabeth Pupp redogör för kvartalsutfallet samt för drifts- och personalkostnader för 2015 
samt utvecklingen av dessa i ett längre perspektiv. 
 


11 Diskussion och information inför kommande beslut om resursfördelning 
 
 PM 2016-06-13 från avdelning Planering  
 Bilaga § 11 
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 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Tim Ekberg redogör för det utsända underlaget. 
 
Ordförande tackar Tim Ekberg för ett mycket gott arbete. 
 


12 Delegation av delårsrapport 
 
 PM 2016-04-06 från sektionen Forskning, samverkan och innovation 
 Bilaga § 11 
 
 Dnr V 2016/778 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson  
 
Styrelsen uppdrar åt styrelsens ordförande att efter samråd med rektor avge delårsrapport för 
Lunds universitet avseende perioden 1 januari 2015 – 30 juni 2016.  
 


13 Beslut om ändring i instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet 
 
 Instruktion för Internrevisionen vid Lunds universitet 
 Bilaga § 13 
  
 Dnr STYR 2016/772 
 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar fastställa reviderad instruktion för internrevisionen enligt bilaga § 13. 
 


14 Information från Riskutskottet 
 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Tim Ekberg redogör för gårdagens konstituerande möte med riskutskottet och formulering 
kring utskottets uppdrag. 
 


15 Beslut om revidering av arbetsordning för Lunds universitet 
 
 PM 2016-06-07 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 15 a 
 
 Arbetsordning för Lunds universitet 
 Bilaga § 15 b 
 
 Dnr STYR 2016/701 
 
 Föredragande: Carina Wickberg 


 
 Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga § 15 b. 
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16 Rapport från forskningsberedningen 


 
 Föredragande: Ingalill Rahm Hallberg och Henrik Smith 
 
Ingalill Rahm Hallberg och Henrik Smith rapporterar från arbetet i forskningsberedningen.  
 


17 Rapport från arbetet med strategisk plan för Lunds universitet 2017 - 2026 
 
 PM 2016-05-30  
 Bilaga § 17 
 
 Dnr STYR 2015/1048 
 
 Föredragande: Bo Ahrén 
 
Bo Ahrén redogör för arbetet med den strategiska planen. Styrelsen diskuterar det utsända 
underlaget och lämnar konstruktiva synpunkter inför remissen i höst. 
 
Ordförande tackar Bo Ahrén för gott arbete. 
 


18 Lägesrapport från arbetet med MAX IV och ESS 
 
 PM 2016-06-02 
 Bilaga § 18 a 
 
 Dnr STYR 2016/797 
 
 PM 2016-06-02 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 18 b  
 
 Dnr V 2016/949 
 
 Föredragande: Bo Ahrén 
 


19 Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets 
anknutna stiftelser 
 
 PM 2016-05-26 från Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 19 a 
 
 Årsredovisning för anknutna stiftelser vid Lunds universitet samt  
 revisionsmemorandum 2015 
 Bilaga § 19 b 
 
 Dnr V 2016/812 
 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
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Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Styrelsen beslutar 
- att fastställa årsredovisning för 2015 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet, 
- att dela ut 65 Mkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2015 eller begärt belopp efter 
särskild prövning, 
- att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbar avkastning som uppkommit under 
2015 eller begärt belopp efter särskild prövning, 
 


20 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer (LU-fonder) 
 
 PM 2016-05-26 från Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 20 
 
 Dnr V 2016/869 
 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Klemens Ganslandt redogör för uppföljningen som visar att universitet redan nu uppfyller de 
krav på placeringsinriktning som universitetsstyrelsen beslutat om.  
  
Styrelsen tackar Klemens Ganslandt för ett mycket gott arbete.  
 


21 Beslut om utseende av ledamöter i Donationsstyrelsen 
 
 PM 2016-05-26 från Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 21 
 
 Dnr V 2016/840 
 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Styrelsen beslutar att utse ledamöter i Donationsstyrelsen för perioden 2016-07-01 till  
2018-06-30 enligt följande (för befattningshavare vid Lunds universitet anges endast 
tjänstetitel): 
 
förvaltningschef (ordförande) 
rektor 
ekonomidirektör 
bankdirektör Lars Ljungälv 
professor Katarina Olsson 
herr Erik Penser 
 
Torbjörn von Schantz deltar inte i beslutet. 
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22 Beslut om delegation till rektor att utse revisor i Stiftelsen för samverkan mellan Lunds 
universitet och näringslivet (SUN) 
 
 PM 2016-05-25 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 22 
 
 Dnr STYR 2016/811 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
Universitetsstyrelsen beslutar att delegera till rektor att utse revisor till Stiftelsen för 
samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet. 
 
Torbjörn von Schantz deltar inte i beslutet. 
 


23  Fastställande av stämmodirektiv inför stämma i holdingbolaget Lunds universitets  
 innovationssystem AB 


 
 PM 2016-06-08 från LU Innovation 
 Bilaga § 23 
 
 Dnr STYR 2016/825 
 
 Föredragande: Linus Wiebe 
 
Styrelsen beslutar 
 
- att till stämmoombud för ordinarie bolagsstämma 2016, samt eventuella extra 
bolagsstämmor under perioden fram till den 31 december 2016, utse rektor Torbjörn von 
Schantz; 
 
- att stämmoombudet inför stämman föreslås rösta för 


- att resultat- och balansräkning fastställs enligt förslag, se bilaga § 23:1;  
- att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet beviljas för 
styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet med rekommendation i 
revisionsberättelsen, se bilaga § 23:2;  
- att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 2 prisbasbelopp till 
styrelseordföranden och 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden samt 1 prisbasbelopp till 
övriga styrelseledamöter vardera. Arvode utgår dock ej till representanter från och 
anställda vid Lunds universitet. Arvode till revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från 
denne. 
- att utse följande personer till ledamöter i styrelsen: 


Bo Ahrén, vicerektor Lunds universitet 
Christer Fåhreus, entreprenör 
Lars Ljungälv, regionchef Swedbank  
Sarah Fredriksson, styrelseordförande Genovis mm 
Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity mm 
Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet 
Damon Tojjar, student utsedd av LUS 
Jeanette Andersson, VD Jelifa AB mm 
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- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Bert Nordberg till vice ordförande i 
styrelsen; samt  
 
- att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget. Huvudansvarig 
revisor är Maria Ekelund.  
 
Torbjörn von Schantz deltar ej i beslutet 
 


24 Eventuellt övrigt 
 
Styrelsen fastställer att styrelsemötet i september är flyttat till 19-20 september.  
 
Ordföranden 
- tackar Malin Fredén Axelsson och Rasmus Ringström för deras tid i styrelsen. 
- informerar om att regeringen uppdragit åt rektor och ordföranden att inkomma med förslag 
till nomineringsperson i arbetet med att ta fram nya externa ledamöter i styrelsen.  
 
Slutligen önskas alla en riktigt skön sommar. 
 
 
 
 


Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Jonas Hafström    
 
 
Justeras 
 
 
 
Tommy Andersson  (§§ 1 – 10)  Ann-Katrin Bäcklund (§§ 11-24) 
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Vicerektor  Bo Ahrén   


Rapportering, arbetet med strategi för MAX IV och ESS 


Två av världens främsta forskningsanläggningar håller på att växa fram i Lund. Vi 
har därför nu en världsunik möjlighet att dra nytta av dessa anläggningar som häv-
stång för vår verksamhet. Saker och ting kommer dock inte ske av sig själv och 
därför är det viktigt att vi klargör förutsättningar, ambitioner och mål för universi-
tetets drivande, respektive nyttjande, av anläggningarna.  


En universitetsgemensam arbetsgrupp bestående av vicerektor för forskning, deka-
nerna för Naturvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Hu-
manistiska och teologiska fakulteterna, rektor för Lunds tekniska högskola, pro-
dekan för Medicinska fakulteten, chefen för MAX IV- laboratoriet samt studentre-
presentant för Lunds studentkårer är i färd med, under ledning av Vicerektor Bo 
Ahrén, att ta fram en promemoria (MAX IV och ESS – en hävstång för Lunds uni-
versitet) som beskriver en strategi för MAX IV och ESS kopplade till fem grund-
läggande frågeställningar. Promemorian planeras att slutbearbetas vid ett samman-
träde den 20 juni 2016 och kommer att bli ett inspel till den nya strategiska planen. 


• Vad är Lunds universitets syn på MAX IV och ESS?
• Hur kan universitetet dra nytta av MAX IV och ESS som naturliga inslag i


utbildningen?
• Hur kan universitetet maximera nyttan i forskningen genom att understödja


forskningssamarbeten med och kring MAX IV och ESS?
• Hur ska särskilda strategiska rekryteringar av forskare med fokus på MAX


IV och ESS hanteras?
• Hur kan universitetet utnyttja MAX IV och ESS som en hävstång i arbetet


med samverkan med omgivande samhället?


I promemorian pekas på vikten av att universitetet har en god dialog med offentlig 
sektor, forskningsfinansiärer, näringsliv och internationella partners och att vi ska 
betraktas som en naturlig och viktig partner för dialog inför forskningspolitiska 
beslut rörande anläggningarna. 


Det trycks på vikten av att universitetet har en balanserad roll i förhållande till 
utvecklingen av, och nyttjandet av, anläggningarna för att maximera nyttan för vår 
forskning, utbildning och innovationsutveckling.  


2016-06-02 


Universitetsstyrelsen 


1 


STYR 2016/797 


PM Bilaga 18 a
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Promemorian beskriver tankarna kring hur universitet ska strategiskt rekrytera 
forskare till forskningsområden med koppling till anläggningarna. Rekryteringar 
ska ske till befintliga framgångsrika miljöer som kan vidareutvecklas och som med 
kompletterande resurser kan expanderas. Universitetet ska då verka för att möjlig-
göra kombinationsanställningar mellan en institution och MAX IV. Rekrytering 
kan också ske för utveckling av nya forskningsområden som kan utnyttja nya akti-
viteter vid anläggningarna. Detta kräver emellertid stor finansiell insats från uni-
versitetet. 
 
För att dra nytta av anläggningarna i grundutbildningen argumenteras för anlägg-
ningarnas möjligheter till spännande forskningsnära utbildning av blivande fors-
kare samt teknik- och kompetensutveckling och möjligheten att attrahera studenter 
och unga forskare. Vidare påtalas en önskan att fördjupningar i grundutbildningen 
ges möjlighet att använda anläggningarna och t.ex. att två procent av stråltiden vid 
MAX IV ska dediceras till grundutbildningen. I arbetet med kvalitetssäkring av 
universitetets utbildningar kan parametrar som härrör sig till MAX IV och ESS 
arbetas in. 
 
Det framhålls att det i forskningen sedan länge funnits upparbetade kontaktvägar 
mellan strålningsforskare och Max-Lab men att det nu även ställs krav på att nya 
kontaktvägar etableras för nya forskargrupper. Man pekar på vikten av att utnyttja 
redan etablerade strukturer för samverkan med omgivande samhället. 
 
Det påtalas vikten av att hinder aktivt måste undanröjas för våra forskare att nyttja 
anläggningarna samtidigt som vi gör det enkelt för den enskilde forskaren att an-
vända resurser både vid MAX IV och ESS och att resurser för bl.a. beräkningar 
och lagring finns tillgängliga för de forskare som nyttjar anläggningarna. Prome-
morian beskriver också behovet att i anslutning till anläggningarna (SVS-området) 
etablera attraktiva vetenskapliga- och innovationsmiljöer för våra forskare, studen-
ter och anställda. 
 
Promemorian beskriver behovet av att etablera en universitetsövergripande inne-
hållsdriven plattform som kan samla berörda forskare, generera inspel till universi-
tetets resursfördelning och initiera och driva samverkansprojekt och att vi utveck-
lar, och etablerar, nödvändiga stödfunktioner och analystekniker. Vidare beskrivs 
hur universitetet kan stärka den tvärvetenskapliga forskningen i skärningarna ve-
tenskap, teknik och samhälle, samt mellan teknik, vetenskap och företagsförnyelse. 
Även en plattform för att stärka neutron- och röntgenbaserad forskning föreslås. 
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Sekt ionen Ekonomi  


E l isabeth Pupp 
 
 


Delegation av beslut om delårsrapport 


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


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


Med stöd härav föreslås universitetsstyrelsen vid sammanträde 2016-06-22 fatta 
följande beslut: 


”Universitetsstyrelsen uppdrar åt styrelsens ordförande att efter 
samråd med rektor avge delårsrapport för Lunds universitet 
avseende perioden 1 januari 2016 – 30 juni 2016.” 


2016-05-10 Dnr V 2016/778 
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Univers i te tss tyre lsen   


Ledamöter 
Andersson, Tommy  Professor Verksamhetsföreträdare 
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare 
Fredén Axelsson, Malin Student Studentrepresentant  
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Halth, Sofia Verksamhetschef Allmänföreträdare 
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare 
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare 
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare 
Mandersson, Magnus Vice koncernchef Allmänföreträdare 
Ringström, Rasmus Student 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 


Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 


§ Ärende
Beslut


Bilagor 
Diarienummer 


1 Beslut om utseende av ledamöter i riskutskottet 


Dnr STYR 2016/682 


Universitetsstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter att ingå i riskutskottet: 


Generaldirektör Anna Stellinger för perioden 2016-06-01—2017-04-30 
Docent Ann-Katrin Bäcklund för perioden 2016-06-01—2017-04-30 
Studerande Oskar Styf för perioden 2016-07-01—2017-06-30 


Ordförande ingår alltid i riskutskottet och rektor Torbjörn von Schantz är sedan tidigare utsedd 
till ledamot för perioden 2016-02-12—2019-02-28. 


Anna Stellinger, Ann-Katrin Bäcklund och Oskar Styf deltar ej i beslutet. 


Vid protokollet Justeras 


Cecilia Billgren Jonas Hafström 


2016-05-23 
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Lunds universitet jämställt 2020 – mål och medel 


Bakgrund 
Lunds universitets styrelse har gett rektor i uppdrag att återkomma till 
styrelsen om hur mål att göra Lunds universitet till ett jämställt universitet 
till 2020 kan formuleras, mätas och uppnås.  
 
Det är mycket positivt att styrelsen på detta sätt har uppmärksammat en för 
universitetets framtid avgörande fråga. De svenska lärosätena har i alltför 
många år brottats med svårigheter att få till stånd en verklig förändring inom 
jämställdhetsområdet.  
 
Universitetsstyrelsens beslut sammanfaller med regeringens uppdrag till 
lärosätena att genomföra jämställdhetsintegrering och att inlämna en plan 
för detta i maj 2017. Dessa båda uppdrag kan nu på ett positivt sätt vävas 
samman.  
 
I slutet av maj meddelade dessutom ministern för högre utbildning och 
forskning, Helene Hellmark Knutsson, att regeringen kommer att införa ett 
nationellt rekryteringsmål att 50 % av de nyrekryterade professorerna ska 
vara kvinnor år 2030. Varje lärosäte kommer att tilldelas ett rekryteringsmål 
i regleringsbrevet för perioden 2017-2019. Rekryteringsmålet för varje 
lärosäte ska i genomsnitt vara 9 procentenheter högre än målet förra 
målperioden. Lunds universitet hade rekryteringsmålet 34 % under perioden 
2012-2015. Regeringens ambitionshöjning ligger väl i linje med 
universitetsstyrelsens uppdrag till rektor om ett jämställt Lunds universitet. 


Jämställt 2020 
Lunds universitet kan betraktas som könsintegrerat1 som myndighet, om 
andel anställda kvinnor (49 %) och andel anställda män (51 %) jämförs utan 
hänsyn tagen till befattningskategori eller befattningshuvudgrupp2.  
                                                             
1 Beteckningen enkönat brukar användas när minst 80 % är av samma kön, om fördelningen är 60-79 
% av samma kön kan begreppet måttligt könssegregerat användas och om fördelningen är 40-59% 
råder könsintegration (Dahlerup, Drude 2010, Jämställdhet i akademin: en forskningsöversikt. 
Stockholm: Delegationen för jämställdhet i högskolan).  
2 Befattningskategori – en eller flera befattningar/grupper av befattningar som i huvudsak har samma 
huvudsakliga arbetsuppgifter, t ex professorer, ekonomer eller administrativ personal. 
Befattningshuvudgrupp – flera befattningskategorier som huvudsakligen hör till samma 


2016-06-22 


 


1 


Dnr STYR 2016/824 


PM 
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Om en istället granskar statistiken uppdelat per befattningskategori, ser 
siffrorna annorlunda ut. De flesta befattningskategorier kan betraktas som 
könsintegrerade, medan befattningskategorin professor är i den lägre delen 
av måttlig könsintegrering (25 % kvinnor/75 % män). Även 
befattningskategorin administrativ personal är endast måttligt 
könsintegrerad (70 % kvinnor, 30 % män).  
 
Genom åren har flera särskilda satsningar gjorts för att föra 
befattningskategorin professor från enkönad till måttligt könsintegrerad, nu 
är siktet inställt på att föra befattningskategorin till könsintegrerad, eller 
jämställd andel kvinnor/män, 40/60. Ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling står till fullo bakom detta scenario, men ser samtidigt att det 
inte är realistiskt att sätta målet att Lunds universitet ska ha nått målet med 
en jämställd/könsintegrerad befattningskategori professor till 2020.  
 
Tilläggas kan att jämställdhet är mer än bara könsbalans i siffror. 
Jämställdhet och lika villkor handlar till lika stor del om att förändra gamla 
mönster och en traditionsbunden kultur till att välkomna och inkludera nya 
idéer, tankesätt, metoder, människor och arbetssätt. Utan denna förändring 
kan inget jämställdhetsarbete vara långsiktigt framgångsrikt.  


Utgångsläge 
Med utgångspunkt från det aktuella läget inom befattningskategorin 
professor, kan konstateras att det i januari 2016 fanns 719 anställda med titel 
professor (ej adjungerade eller seniorprofessorer, men inklusive 
gästprofessor ). 177 professorer var kvinnor, medan 542 professorer var 
män.  
 
Utgå från tanken att summan professorer är densamma 2020, d v s 719. 
Förutsatt att professorer arbetar till 67 års ålder, kommer 161 professorer att 
gå i pension från och med 2016, till och med år 2020. Av dessa kommer 122 
professorer att vara män och 39 vara kvinnor.  
 
Från och med 2016, fram till och med 2020 måste alltså, i detta scenario, 
161 personer anställas som professor för att antalet ska vara detsamma som 
idag. Under förutsättning att enbart kvinnor rekryteras eller befordras till 
professor under åren fram till och med 2020, minskar då andelen män som 
är professorer till 58 % (420 av 719) och andelen kvinnor ökar till 42 % 
(299 av 719).  Det innebär bland annat att redan påbörjade 
rekryteringar/befordringsärenden, som är nära slutsteget, inte kan fullföljas 
om den kandidat som bedömts vara bäst utifrån kriterierna förtjänst och 
skicklighet, är en man. 
 
För att lyckas med målet att minst 40 % av universitetets professorer är 
kvinnor vid utgången av 2020, måste universitetet aktivt kvotera in kvinnor, 
oavsett om en kandidat som är kvinna är lika bra som eller likvärdig med en 
                                                                                                                                                           
verksamhetsfunktion (kärn, ledning, stöd), t ex lärare, dekan/prefekt eller teknisk- och administrativ 
personal. 







 
 
 3 
kandidat som är man, eller inte. Den mest uppenbara konsekvensen av detta 
tillvägagångssätt är att universitetet direkt och indirekt kommer att 
diskriminera män. En annan konsekvens är att överklaganden om 
tjänstetillsättning kan leda till att tjänstetillsättningar ogiltigförklaras om 
överklagandenämnden anser att en kandidat som är man är den sökande som 
har bäst meriter, utifrån förtjänst och skicklighet. Kostnaderna för 
ogiltigförklarade tillsättningar och eventuella skadestånd för diskriminering 
kan bli stora. Istället borde ett förstärkt rekryteringsmål formuleras. 
 
För befattningshuvudgruppen teknisk och administrativ personal (TA-
personal) behövs ett längre perspektiv. Gruppen har inte utretts på samma 
grundliga sätt som kategorin professor, varför LU i första hand måste 
kartlägga vilka faktorer som påverkar den höga representationen av kvinnor 
bland den administrativa personalen inom universitetet.  
 
Gruppen administrativ personal är på intet vis homogen, medarbetare i 
denna grupp arbetar med allt från enkla administrativa arbetsuppgifter till 
forskning och utveckling av pedagogiskt stöd. Ska LU på ett framgångsrikt 
sätt nå en könsintegration i denna grupp, måste den sannolikt delas i mindre 
grupper bestående av flera kategorier med samma eller liknande 
arbetsuppgifter, för att kunna ge ett underlag till förändring mot 
könsintegration. En del av denna kartläggning kan med fördel göras inom 
regleringsbrevsuppdraget om jämställdhetsintegrering, i samband med 
genomlysningen av LUs rekryteringsprocess. 


Förslag 
Målet att Lunds universitet år 2020 ska vara jämställt kan formuleras med 
utgångspunkt från tidigare års rekryteringsmål i regleringsbreven (2012-
2015), men med mer skärpa. Av de professorer som rekryterades 2012-2015 
var 36 % kvinnor. 
 
Om antalet professorer år 2020 är samma som utgångsläget i år, 719 
professorer, kommer ett rekryteringsmål om 40 % kvinnor som anställs som 
professor (65 av 161 pensionsersättningar) fram till och med 2020, innebära 
att fördelningen andel kvinnor/män som är professorer förbättras till 28/72, 
att jämföra med dagens 25/75. Se figur 1. 
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Figur 1: Fördelning professorer som är kvinnor/män.  
Stapel 1: Utgångsläge 2016, fördelning 25/75. Stapel 2: Utfall 2020 om pensionsavgångar ej 
ersätts (vakanser) fördelning 25/75. Stapel 3: Utfall 2020 med rekryteringsmål 40 % kvinnor, 
fördelning 28/72.  
 
Tilläggas kan att HT och S har flaggat för ett minskat utrymme för framtida 
professorsanställningar de närmaste åren. 
 
Mål: Under perioden 2016–2020 ska minst 40 % av de professorer som 
anställs vara kvinnor. I målet inkluderas rekryterade professorer, befordrade 
professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer eller 
seniorprofessorer.  


Vägar till målet 
För att uppnå målet om minst 40 % kvinnor av rekryterade professorer från 
2016-2020, måste Lunds universitet arbeta med insatser som kompletterar 
de insatser vi redan gör, t ex medel för att särskilt stimulera en jämn 
könsfördelning bland Lunds universitets professorer samt medfinansiering 
av gästprofessur i Hedda Anderssons namn.  
 
Nya insatser som kompletterar befintliga är att arbeta fokuserat med 
jämställdhetsintegrering, att ge ekonomiska incitament till de fakulteter som 
är framgångsrika i sin rekrytering av kvinnor till professor, se över 
möjligheten att avbryta rekryteringar av professorer då urvalet inte omfattar 
behöriga av båda kön samt samtal med fakulteternas lärarförslagsnämnder 
om hur de arbetar aktivt med att nå rekryteringsmålen. 


Jämställdhetsintegrering 
Regeringen har gett alla universitet och högskolor i uppdrag att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till 
att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål.  En plan för arbetet ska vara 
klar senast 15 maj 2017. Förutsättningarna för uppdraget innebär att 
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myndigheten ska arbeta med befintliga processer, med fokus på en eller två 
processer, samt med befintliga medel.  
 
Två huvudsakliga processer som påverkar rekryteringsmålet och i slutändan 
möjligheten att nå fram till ett jämställt universitet är rekryteringsprocessen 
(anställda) och processen för breddad rekrytering och breddat deltagande 
(studenter). 
 
Rekryteringsprocessen (anställda) – Lunds universitet har redan påbörjat 
planeringen av en översyn av rekryteringsprocessen utifrån ett arbetsrättsligt 
perspektiv. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling har planer 
på att, i samarbete med projektledaren för rekryteringsprocessen, Anna 
Sjösten, utbilda lärarförslagsnämnder och övriga som arbetar med 
rekrytering inom LU i ”unconscious bias” och ”implicit bias”. 
 
För att ytterligare stärka jämställdhetsintegreringen i processen kommer hela 
processen att granskas ur ett ojämställdhetsperspektiv, genom att identifiera 
och eliminera eller motverka ojämställdheter i processen. Inventering och 
planering av projektet pågår under 2016, implementering väntas pågå 2017-
2019. Särskilt fokus kommer att läggas på att utreda omständigheter i 
rekryteringsprocessen som leder till en snedfördelning av könen inom den 
administrativa personalen vid LU. 
 
Breddad rekrytering och breddat deltagande (studenter) – Lunds 
universitet har varit aktiva i den utredning som UHR har gjort. I rapporten3 
har UHR föreslagit att regeringen:  


”ålägger lärosätena att ta fram en strategi för sitt arbete med breddad 
rekrytering och breddat deltagande. Strategin ska innehålla lärosätets 
definition för breddad rekrytering och breddat deltagande, ett eller 
flera uppföljningsbara mål för arbetet med frågorna, aktiviteter för att 
uppnå målen samt en tydlig ansvarsfördelning. Den ska också 
innehålla en beskrivning av hur strategin ska förankras och 
implementeras i organisationen.”  


 
På uppdrag av utbildningsnämnden har det pågående projektet om breddad 
rekrytering och breddat deltagande tagit fram en lägesrapport och förslag till 
åtgärder, som ska finjusteras före beslut. Ett arbete i linje med UHR:s 
tankegångar har således inletts vid Lunds universitet och kommer att 
fortsätta i samband med jämställdhetsintegreringsuppdraget. 
 
Resurser jämställdhetsintegrering 
Totalt planeras att avsättas cirka en heltidsekvivalent (1 mnkr/år) att under 
två och ett halvt år, med början tredje kvartalet 2016 och avslut i början av 
2019, arbeta med jämställdhetsintegreringsuppdraget. Finansieringen under 
2016 tas ur rektors strategiska medel. Heltiden fördelas enligt följande: 
                                                             
3 Universitets- och högskolerådet 2016: A. Sjöstrand, P Barck-Holst, C Hellgren: Kan 
excellens uppnås i homogena studentgrupper? En redovisning av regeringsuppdraget att 
kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat 
deltagande 
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• Samordnare för uppdraget om jämställdhetsintegrering är ordförande 
i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling. Här planeras 
att avsättas en resurs motsvarande 20 % av heltid, under 2,5 år.  


 
• Biträdande samordnare för jämställdhetsintegrering kommer att 


fungera som stöd i processen rekrytering. Här planeras att avsättas 
motsvarande 30 % av heltid under 2,5 år för 
personalkonsult/sakkunnig i jämställdhetsfrågor inom Sektion 
personal.  


 
• Därtill planeras att avsättas motsvarande 30-50 % av heltid under 2,5 


år för en sakkunnig resurs inom breddad rekrytering/breddat 
deltagande och likabehandling av studenter.  


Ekonomiska incitament 
En idé som kan prövas i någon form, är att universitetet väljer att omfördela 
resurser efter hur många kvinnliga professorer som anställs årligen vid varje 
fakultet. För varje anställd kvinna erhåller fakulteten en permanent 
förstärkning av fakultetsanslaget, påföljande år, med 500 tkr. Samtliga 
fakulteter är med och finansierar förstärkningen genom att det befintliga 
anslaget reduceras efter fakultetens andel av universitetets totala 
forskningsanslag. En fakultet med ett stort fakultetsanslag får således 
finansiera en större del av omfördelningen.  
 
Exakt hur en sådan incitamentsstruktur borde utformas måste undersökas 
noggrant och beredas både i ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling och i rektors ledningsråd. Förslaget är därför att avvakta med 
införande av ekonomiska incitament för att se om övriga åtgärder ger 
tillräckliga effekter. Skulle så inte vara fallet vid utgången av 2017 bör 
ekonomiska incitament införas från och med 2018.  
 
Kontroll vid rekrytering av ny professor  
En annan idé är att pröva möjligheten att införa en ny kontrollpunkt i 
samband med rekrytering av professorer för att säkerställa att det finns 
behöriga sökande av båda könen innan ett rekryteringsärende går vidare till 
sakkunniga. Rektor skulle kunna fatta ett särskilt beslut som skulle innebära 
att fakultetsstyrelserna får i uppdrag att under perioden fram till 2020 
informera rektor i de fall det inte finns behöriga sökande av båda könen. 
Rektor avgör sedan i dialog med fakulteten om rekryteringen ska avbrytas. 
 
Utformningen av en sådan kontrollpunkt måste utredas vidare för att säkra 
att den inte leder till direkt eller indirekt diskriminering. 
 
Samtal med lärarförslagsnämnder 
Rektor avser att, tillsammans med ordförande för Ledningsgruppen för 
jämställdhet och likabehandling, kalla varje ordförande för universitetets 
lärarförslagsnämnder till samtal kring jämställdhetsmålen. Samtalen syftar 
till att tydliggöra jämställdhetsmålen för fakulteten och samtidigt samla in 
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”best practice” från framgångsrika lärarförslagsnämnder för spridning och 
som underlag i arbetet med rekryteringsprocessen. Samtalen ska slutföras 
före årsskiftet 2016/2017. 
 
Rekryteringsmål för respektive lärosäte 2017-2019 
Regeringen kommer att införa ett nationellt rekryteringsmål att 50 % av de 
nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor år 2030. Varje lärosäte 
kommer att tilldelas ett rekryteringsmål i regleringsbrevet för perioden 
2017-2019.  
 
I samband med regeringsbeslut i december om regleringsbrev för Lunds 
universitet år 2017, fastställs rekryteringsmålet för Lunds universitet. 
Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson 
har förmedlat att rekryteringsmålet för varje lärosäte i genomsnitt ska vara 9 
procentenheter högre än målet från förra målperioden, 2012-2015. Lunds 
universitet hade då rekryteringsmålet 34 %. Eftersom det ännu inte är känt 
vilket rekryteringsmålet för Lunds universitet kommer att bli föreslås 
styrelsen avvakta att sätta rekryteringsmålet högre än 40 % och istället 
återkomma i frågan om regeringen sätter ett högre rekryteringsmål. 
 


Förslag till beslut 
Lunds universitets styrelse föreslås besluta att 
 


• utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering på Lunds 
universitet, under perioden 2016-2019, omfattar 
rekryteringsprocessen (anställda) samt breddad rekrytering och 
breddat deltagande (studenter) 


• i samband med beslutet om resursfördelning säkerställa finansiering 
motsvarande 1 mnkr för 2017 respektive 2018 för motsvarande en 
heltidsekvivalent, fördelat på tre personer för samordning av 
uppdraget jämställdhetsintegrering) 


• översynen av rekryteringsprocessen i uppdraget om 
jämställdhetsintegrering, ska särskilt belysa och justera 
ojämställdheter vid rekrytering av administrativ personal.  


• under perioden 2016–2020 ska minst 40 % av de professorer som 
anställs vid Lunds universitet vara kvinnor. I målet inkluderas 
rekryterade professorer, befordrade professorer och gästprofessorer, 
men inte adjungerade professorer eller seniorprofessorer.  
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Instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet 


Inledning 
Myndighetens styrelse ska enligt 10 § internrevisionsförordning (2006:1228) 
besluta om riktlinjer (instruktion) för internrevisionen.  


Internrevisionen vid Lunds universitet ska bedrivas i enlighet med internrevisions-
förordningen och Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter. ESV:s allmänna 
råd ska beaktas, liksom av the Institute of Internal  Auditors utfärdade riktlinjer, 
yrkesetiska kod och definition av internrevision.   


Organisatorisk placering 
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är 
internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen 
som beslutar om internrevisionens budget i samband med sitt beslut om universi-
tetets resursfördelning. För att säkra kraven på objektivitet, oberoende och 
integritet ska internrevisionen vara fristående från den operativa verksamheten. 
Administrativt är internrevisionen placerad under rektor.   


Internrevisionens uppgifter  
Internrevisionens verksamhet syftar till att stödja universitetet i att nå sina mål 
genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhante-
ring, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.  


Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt 
granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att 
universitetet med en rimlig säkerhet 


1. bedriver en effektiv verksamhet
2. bedriver sin verksamhet enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer


av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
3. redovisar sin verksamhet på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
4. hushållar väl med statens medel


Internrevisionen är inte ansvarig för universitetets interna styrning och kontroll 
utan ska granska och utvärdera denna. Internrevisionen ska inte delta i universite-
tets operativa arbete.  


Internrevisionen ska ge råd och stöd till universitetsstyrelsen och rektor. I den 
omfattning som internrevisionen bedömer lämpligt kan också råd och stöd lämnas 
till andra delar av verksamheten. Universitetsstyrelsen fastställer i revisionsplanen 
hur stor omfattningen av råd och stöd totalt kan vara.  


Revisionschefen beslutar om uppdrag från verksamheten ska accepteras eller inte. 
Internrevisionen ska bedöma om ett rådgivningsuppdrag ska antas utifrån dess 
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 2 
möjlighet att förbättra riskhanteringen, tillföra värde och förbättra myndighetens 
verksamhet. I bedömningen tas hänsyn till internrevisionens kompetens och obe-
roende. Beslut att acceptera eller inte acceptera ett rådgivningsuppdrag från verk-
samheten ska rapporteras till revisionsutskottet.  


Ansvarsområde 
Internrevisionen ska fortlöpande granska hela universitetets verksamhet, institu-
tioner, sektioner inom förvaltningen och andra jämförbara organisatoriska enheter. 


I internrevisionens ansvarsområde ingår även verksamheter som bedrivs av juri-
diska personer, som är s.k. dotterföretag eller som förvaltas av universitetet. 


Revisionschefens ansvar och roll 
Revisionschefen ska vara anställd på chefslöneavtal. Anställning av revisions-
chefen sker i enlighet med universitetets arbetsordning. Utvecklingssamtal och 
löne-/lönesättande samtal med revisionschefen genomförs av universitetsstyrelsens 
ordförande.   


Revisionschefen leder internrevisionsverksamheten genom att  


• tillse att internrevisionen minst årligen genomför en riskvärdering som 
underlag för revisionsplanen 


• upprätta riskbaserade årliga revisionsplaner för att fastställa 
internrevisionsverksamhetens prioriteringar och deras överensstämmelse 
med universitetets mål och i riskanalysen prioriterade områden 


• vid behov under året revidera och uppdatera revisionsplanen 


• säkerställa att internrevisionens resurser är lämpliga, tillräckliga och 
effektivt utnyttjade för att uppnå den av universitetsstyrelsen beslutade 
planen  


• fastställa principer och metoder i enlighet med god internrevisionssed för 
att vägleda internrevisionsverksamheten  


• informera om och samordna internrevisionsverksamheten med andra 
interna och externa leverantörer av gransknings- och rådgivningstjänster 


• tillse att intern och extern kvalitetsbedömning av internrevisionen 
genomförs  


• regelbundet rapportera till universitetsstyrelsens revisionsutskott om 
utförda granskningsinsatser i förhållande till revisionsplanen 


Revisionschefen är sekreterare i revisionsutskottet och har närvaro- och 
yttranderätt i universitetsstyrelsen. 


Befogenheter och restriktioner 
Internrevisionen avgör vilken information som behövs för att fullgöra uppdraget. 
Internrevisionen har rätt att ta del av all information, dvs uppgifter och upplys-
ningar oavsett form, och alla fysiska tillgångar i den omfattning som bedöms nöd-
vändigt. Om internrevisionen varit förhindrad att ta del av information som 
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bedöms väsentlig för uppdraget ska internrevisionen upplysa om detta i sin 
rapportering och ange hur det kan ha begränsat granskningen. 


Internrevisorer ska ha ett opartiskt och objektivt förhållningssätt och avstå från att 
granska verksamhet för vilken de tidigare ansvarat. Objektiviteten anses vara 
begränsad om en revisor tillhandahåller granskningstjänster för verksamhet som 
denne ansvarat för under föregående år. Skulle revisionschefens oberoende eller 
objektivitet avseende ett granskningsuppdrag vara begränsad ska konsulter anlitas 
för att utföra och övervaka uppdraget. Universitetsstyrelsen ska i så fall informe-
ras.  


Kompetenser 
Internrevisionens arbete ska bedrivas i enlighet med god internrevisionssed och 
god internrevisorssed. Internrevisionen ska besitta den kunskap, skicklighet och 
andra kompetenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. I detta ingår att ha 
tillräcklig kunskap för att kunna identifiera risk för otillbörlig påverkan, bedrägeri 
eller annan oegentlighet. Internrevisorerna ska fortlöpande förbättra och utveckla 
sina kunskaper. Tid för kompetensutveckling ska avsättas i den årliga planeringen.  


Internrevisionen har rätt att anlita externa resurser inom ramen för sitt uppdrag och 
tillgängliga resurser. Om internrevisionen inte besitter den kunskap, skicklighet 
eller kompetens som krävs för att utföra delar av revisionsplanen, ska dessa delar 
utföras av extern resurs. Anlitas externa resurser i granskningar ska detta framgå 
av upprättade rapporter. Av årsredovisningen till universitetsstyrelsen ska framgå 
omfattning i tid och till vad externa resurser har anlitats.  


Planering 
Internrevisionen ska identifiera och utvärdera betydande risker samt bidra till 
förbättringen av riskhanteringen. Riskanalysen ska utgå från såväl universitetets 
identifiering, värdering och hantering av risk som från internrevisionens egen 
riskbedömning. I analysen ingår att bedöma risken för otillbörlig påverkan, 
bedrägeri eller annan oegentlighet.  


På förslag av internrevisionen utifrån i riskanalysen prioriterade områden 
fastställer universitetsstyrelsen varje år en revisionsplan för kommande 
verksamhetsår. Eventuell revidering av revisionsplanen vad avser beslutade 
granskningsobjekt ska också fastställas av universitetsstyrelsen.  


Internrevisionen ska utarbeta och dokumentera en plan för varje uppdrag med 
aktiviteter, omfattning, mål, tidpunkt samt resurser för uppdraget. 


Rapportering och uppföljning 
Efter genomförd granskning avlämnas normalt en skriftlig rapport till den/dem 
som ska besvara rapporten. De granskade ska skriftligt yttra sig över rapporten och 
därvid redogöra för vilka åtgärder man avser att vidta med anledning av rapporten.  


Internrevisionen rapporterar löpande till revisionsutskottet där de faktagranskade 
rapporterna diskuteras innan de slutligen godkänns av revisionschefen och skickas 
ut för yttrande. När svar på rapporterna inkommit föredras även svaren för 
utskottet. Löpande muntlig rapportering från utskottets möten sker vid varje 
sammanträde i universitetsstyrelsen. Skriftlig rapportering till styrelsen över 
genomförda granskningar med svar sker dels i en delårsrapport vid höstens första 
möte och dels i en årsrapport. Delårs- och årsrapporten föredras av revisionschefen 
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inför styrelsen som enligt internrevisionsförordningen ska besluta om åtgärder med 
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.  


Internrevisionen följer upp att åtgärder vidtas med anledning av internrevisionens 
iakttagelser och rekommendationer och rapporterar till revisionsutskottet. En 
sammanfattande bedömning ska lämnas i årsrapporten där även väsentliga brister 
ska rapporteras. 


Rådgivningsuppdrag rapporteras till uppdragsgivaren och till revisionsutskottet. 
Rapporteringen till uppdragsgivaren ska i normalfallet vara skriftlig. Om 
revisionschefen bedömer att genomfört rådgivningsuppdrag är av sådan vikt att 
ärendet bör föredras för universitetsstyrelsen sker detta efter samråd med 
revisionsutskottet och styrelsens ordförande.  


Upptäcker internrevisionen allvarliga brister eller missförhållanden ska styrelsens 
ordförande och rektor omedelbart informeras.  


Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring 
Internrevisionen ska i enlighet med god internrevisions- och internrevisorssed 
omfattas av ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring som täcker in 
alla aspekter av internrevisionsverksamheten. Programmet ska omfatta såväl intern 
som extern utvärdering. Närmare utformning av den interna utvärderingen beslutas 
av revisionschefen. Den interna kvalitetsutvärderingen ska årligen presenteras för 
revisionsutskottet och en kort sammanfattning ska ske till universitetsstyrelsen i 
årsrapporten. Återkoppling till internrevisionen i form av en bedömning av den 
interna revisionens effektivitet görs av revisionsutskottet i enlighet med dess 
arbetsordning.  


Internrevisionen ska genomgå en extern kvalitetsutvärdering minst vart femte år. 
Resultatet av utvärderingen ska presenteras för universitetsstyrelsen.   


Samordning 
Internrevisionen kan enligt internrevisionsförordningen samordnas med andra 
myndigheter. Vid eventuell samordning ska arbetet så långt möjligt utföras i 
enlighet med denna instruktion. 


_____________________________ 
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Förva l tn ingschefen   


Möjlighet till sanktioner i de fall avtal skrivs under av icke 
behörig firmatecknare 


I samband med genomgång av Internrevisionens årsrapport 2015 vid 
Universitetsstyrelsens sammanträde 2016-02-12 uppmärksammades resultat av 
årlig stickprovskontroll avseende om avtal undertecknas av behörig firmatecknare. 
Internrevisionen granskade 2013 universitetets rutiner för avtalshantering och 
uppföljning av beslutsbefogenheter. Universitetet har därefter årligen gjort 
stickprovskontroller av om avtal undertecknas i enlighet med universitetets 
delegationsordning. Vid den årliga stickprovskontrollen 2015 uppmärksammades 
att avtal fortfarande i flera fall skrivs under av icke behörig firmatecknare. 
Universitetsstyrelsen beslutade därför: 


- att uppdra åt rektor att återkomma till styrelsen med förslag till möjlighet
till sanktioner i de fall avtal skrivs under av icke behörig firmatecknare.


Rektor återkommer härmed med sådant förslag. 


Möjlighet till sanktioner i de fall avtal skrivs under av icke behörig firmatecknare 


Vid varje form av misskötsamhet av chef eller annan medarbetare är alltid första 
steget att personens chef, dvs i aktuella fall rektor, dekan eller prefekt, har ett 
samtal med berörd person. Vid detta samtal anges tydligt det felaktiga beteendet, 
dvs att skriva under avtal utan erforderlig delegation och vilka konsekvenser detta 
kan medföra. Finns det skäl att tro att det felaktiga beteendet är en 
engångshändelse och konsekvenserna för LU är obetydliga kan detta samtal med 
information om konsekvenser av om det felaktiga upprepas vara tillräckligt (se 
nedan). Är det felaktiga av mer allvarlig art, exempelvis om undertecknat avtal 
innebär ekonomisk skada och avtalet har ingåtts uppsåtligen för att skada LU eller 
om det skett vid upprepade tillfällen, ska ärendet överlämnas till 
Personalansvarsnämnden (PAN) för bedömning om disciplinåtgärd eller 
åtalsanmälan. Beroende på omständigheterna i det specifika fallet kan PAN besluta 
om varning, löneavdrag, åtalsanmälan, avstängning eller om det inträffade bedöms 
som synnerligen allvarligt, avskiljande från anställning (uppsägning av personliga 
skäl / avsked). Är personen ifråga professor ska en anmälan istället för till PAN 
lämnas till Statens ansvarsnämnd som kan besluta om varning, löneavdrag, 
åtalsanmälan, avstängning eller avsked. För såväl anmälan till PAN som till Statens 
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 2 
ansvarsnämnd gäller två månaders preskriptionstid från kännedom om misskötseln 
i de fall anmälan gäller uppsägning / avsked.  
 
Idag träffas avtal mellan rektor och dekan och ofta även mellan dekan och prefekt. 
Dessa avtal stadgar vanligtvis att ledningsuppdraget kan omprövas vid bristande 
förtroende. För närvarande pågår arbete med att ta fram generella föreskrifter där 
detta skrivs in som en generell möjlighet i alla ledningsuppdrag. Att skriva under 
avtal utan erforderlig delegation kan utgöra grund för bristande förtroende som kan 
leda till att ledningsuppdraget omprövas. 
 
I de fall som uppmärksammades vid stickprovstagningen var det oftast personer på 
chefsnivå som hade skrivit under avtal som enligt delegationsordningen ska skrivas 
under en eller två nivåer högre. Ytterligare åtgärd som kan vidtas i dessa fall är att 
avtalsdelegationen helt dras in, dvs man har inte någon rätt att underteckna avtal. 
Därutöver kan även attesträtt för beställningar och betalningar dras in, men då bör 
hela ledningsuppdraget omprövas enligt ovan.  


 
 
Ytterligare åtgärder 
 
Implementering av LUCRIS, universitetets forskningsinformationsdatabas, pågår. 
Som en del av processen att lägga in information om universitetets forskning ingår 
att fortlöpande lägga in kontrakt med externa forskningsfinansiärer. Samtliga dessa 
kontrakt kommer att granskas kontinuerligt så att de är undertecknade av behörig 
firmatecknare. 
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2016-03-17 – 2016-06-02 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran
/kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Anna Porwit Med fak Patologi Kallelse 2016-05-01 


Karl Swärd Med fak Experimentell 
medicinsk forskning 
med inriktning mot 
fysiologi 


Befordran 2016-04-07 


Malin Lindstedt LTH Immunteknologi Befordran 2016-04-21 


Anne Jerneck Sam fak Hållbarhetsvetenskap Befordran 2016-04-21 


Per Lidström LTH Mekanik Befordran 2016-05-04 


Erik Lindström LTH Matematisk statistik 
med inriktning mot 
finansiell statistik 


Befordran 2016-05-04 


Marilyn Rayner LTH Livsmedelsteknik Befordran 2016-05-04 


Yvonne 
Granfeldt 


LTH Livsmedelsteknologi 
med inriktning mot 
nutrition 


Befordran 2016-05-04 


 Till Talaulicar EHL Företagsekonomi, 
särskilt 
entreprenörskap med 
inriktning på 
företagsstyrning och 
ägande i 
entreprenörsledda 
företag (Ruben 
Rausings professur) 


Utlysning 2016-10-01 
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Miklas Scholz LTH Teknisk 
vattenresurslära 


Utlysning 2016-07-01 


Cian Duffy Hum och 
teol fak 


Engelska med 
litteraturvetenskaplig 
inriktning 


Utlysning 2016-07-01 


Isabel Goncalves Med fak Kardiologi med 
särskild inriktning mot 
kärlforskning 


Befordran 2016-05-27 


Niklas Marklund Med fak Neurokirurgi Utlysning 2016-08-29 


 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016 (utlysningar, befordringar och kallelser) 


 
 
 


Kvinnor 


 
 


Män 
24 st. 46 % 54 % 


Utlysningar 0 st. 7 st. 
Befordringar 10 st. 6 st. 


Kallelser 1 st. 0 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015 (utlysningar, befordringar och kallelser) Kvinnor Män 


33 st. 27 % 73 % 
Utlysningar 2 st. 10 st. 


Befordringar 7 st. 13 st. 
Kallelser 0 st. 1 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2014 (utlysningar, befordringar och kallelser) Kvinnor Män 


33 st. 39 % 61 % 
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Rapport MAX IV juni 2016 


Sammanfattning 


Detta PM om MAX IV kan sammanfattas i nedanstående punkter: 


• Ytterligare byggnation inom fastigheten pågår för att inrymma fler strålrör och
mer personal, tillträde i augusti 2016.


• Implementeringen av acceleratorteknologin har hittills varit framgångsrik
• Antalet finansierade strålrör är uppe i 14 stycken.
• Driften säkrad till och med 2018 genom bidrag från Vetenskapsrådet,


strategiplan och driftsbudget för 2019-2023 ska lämnas till VR i oktober 2016.
• Driftstagandet av strålrör kommer att ske successivt med början under senare


delen av 2016.
• ”Gamla MAX-lab” stängdes från mitten av december 2015 och nedmontering


pågår.


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte den 17 maj 2016. 
Denna rapport bygger på statusrapportering till styrelsemötet detta styrelsemöte. 


Ekonomi 


Fas 1 Acceleratorsystem, infrastruktur mm 


Total budget för fas 1 är totalt på 1 134 miljoner.  Fas 1 innehåller bland annat 
acceleratorsystem, infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader mm. 
Acceleratorsystemet beräknas i nuläget bli 13 miljoner dyrare än budget på 896 
miljoner. Ökningen förklaras av högre installationskostnader än beräknat 
2009/2010. Denna fördyrning är ett estimat som kommer att diskuteras vidare inom 
MAX IV-laboratoriet och med projektets finansiärer. Kostnadsökningar avseende 
infrastruktur och teknisk utrustning samt projektomkostnader, 25 miljoner, 
kommer att finansieras via MAX IV-laboratoriets driftsbudget. 


Driftsättning av linjäracceleratorn är klar och elektroner levereras nu kontinuerligt 
till 3 GeV-ringen. Driftsättningen av 3 GeV-ringen fortsätter planenligt. De två 
första insättningselementen installerades framgångsrikt under januari och februari 
tidigare i år. Installation av lilla, 1,5 GeV-ringen, fortskrider som planerat och test 
av subsystem har startat och driftsättningen kommer att påbörjas i september.  


Byggnaderna har uppförts med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd 
och Lunds universitet som hyresgäst. LU/MAX IV-laboratoriet tillträdde den 1 juni 
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 2 
2015 hela hyresobjektet.  
  
Hyran grundas på marknadsräntan Stibor 3 månader samt för drift- och 
underhållshyran i viss mån på konsumentprisindex, KPI. Budgeterad hyreskostnad 
för 2016 är 67,4 MSEK inklusive drift- och underhållshyra. Stibor 3 månader är för 
närvarande historiskt låg, den 23 maj 2016 0,475%.  
 
Som ett led i arbetet under våren 2012 att reducera byggkostnaderna minskades 
byggnadsytorna med sammanlagt ca 3500 m2. MAX IV-projektet har dock 
utvecklats positivare och betydligt snabbare än förväntat. Något av de nu aktuella 
strålrören ryms inte i den avkortade, lilla experimenthallen. Den positiva 
utvecklingen vid laboratoriet som helhet har också inneburit att ökningen av antalet 
anställda gått mycket fortare är tidigare planerat. Sammantaget har detta bedömts 
innebära att lokalerna redan på något års sikt kommer att vara fullt utnyttjade 
varför ytterligare yta nu tillförs genom en komplettering av D-byggnaden.   
 
Kompletteringen av D-byggnaden följer närapå den ursprungliga tidplanen. 
Formell överlämning är planerad till andra halvan av augusti och därefter kommer 
personal att flytta in i kontorsdelen. Kostnadsbesparingarna i huvudprojektet har 
medfört att den totala hyran inklusive kompletteringen av D-byggnaden ändå väl 
ryms inom angiven hyresbudget. 
 
Fas 2 Strålrörsuppbyggnaden 
 
Fas 2 i projektet omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse med 400 miljoner och 12 av de svenska universiteten 
med 162 miljoner, sammanlagt 562 miljoner. Ett åttonde strålrör finansieras av 
Estland och Finland med 3 respektive 1 miljoner euro.  
 
Fas 2 a omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS och SoftiMAX, och flytt 
av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. Finansiering har säkrats 
genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 15 miljoner och 
Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor, sammanlagt 265 miljoner.  
 
Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer i hög grad att ske parallellt och 
detta kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation.  
 
Drifttagandet av strålrören påbörjas successivt under senare delen av 2016 och en 
milstolpe är hösten 2017, då forskarverksamheten successivt kommer att öka 
väsentligt med cirka 10 strålrör i drift. 
 
MedMAX, som är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis från LU. Kostnaderna beräknas till 1 miljon kronor per år 2014-
2023. Andra finansiärer är Region Skåne och Vetenskapsrådet men ett betydande 
arbete med finansieringen av strålröret återstår.  
 
Avtal med universiteten i Danmark om finansiering av strålrör nr 14, DanMAX, 
har signerats i dagarna. Danmark står även för en stor del av driftkostnaderna. 
 
MicroMAX, sannolikt strålrör nr 15, har i nuläget hög prioritet med fortsatt 
specifikationsarbete och finansiering och arbete med ansökan pågår. 
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Driftkostnader 


Vetenskapsrådet har beviljat MAX IV:s ansökan om driftbidrag fram till och med 
2018 i stort i enlighet med ansökan, vilket är mycket positivt. Beviljade bidrag 
uppgår till 300 miljoner 2015 och 295 miljoner per år 2016-2018. Efter 2018 har 
VR åtagit sig att finansiera minst 280 miljoner per år, vilket är en lägre andel av 
driftkostnaderna än tidigare år. Den längre tidshorisonten gör dock att 
möjligheterna för en god planering blir väsentligt bättre. Efter 2018 finns en 
osäkerhet, eftersom driftkostnaderna stiger efterhand som strålrören tas i drift. 
Strategiplan och driftsbudget 2019-2023 ska lämnas till VR i oktober 2016 och 
detta arbete har påbörjats. 


Driften av de 13 strålrören som är beslutade ingår i driftkostnaden ovan. Det är 
MAX IV:s målsättning att finansieringen av driften av nya strålrör ska säkerställas 
i ett tidigt skede. 


Verksamhet 
 
Diskussioner förs med flera eventuella finansiärer av ytterligare strålrör. Möjliga 
finansiärer/partners kan vara såväl privata som offentliga och också från andra 
länder. Överenskommelser måste vara väl genomtänkta och särskild 
uppmärksamhet måste riktas på access-modeller och de samhörande 
driftskostnaderna.  
 
Den 11 december 2015 stängdes all verksamhet på ”gamla MAX-lab” ned. Nu 
pågår ett omfattande nedmonteringsarbete som sträcker sig under hela 2016. 
Kostnaderna för nedmontering har hittills blivit högre än planerat. Flytt för i stort 
sett all personal genomfördes i januari 2016.  
 
Risker 
 
I ett så stort och omfattande projekt som uppbyggnaden av MAX IV finns ett antal 
utmaningar att hantera. De övergripande största utmaningarna hittills framgår 
nedan. Riskerna har uppdaterats i enlighet med MAX IV:s senaste statusrapport. 
 
Finansiering 
Driftkostnaderna för MAX IV kommer att bli avsevärt större än för tidigare MAX-
lab. Vetenskapsrådet och Lunds universitet har beslutat bevilja bidrag till 
driftskostnaderna fram till och med 2018. Finansieringsrisken fram till och med 
2018 kan därmed klassas som låg under förutsättning att verksamheten bedrivs 
inom ramarna. Efter 2018 är finansieringsrisken avsevärd med tanke på 
strålrörsutbyggnaden och VR:s bidrag. 
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Hyresnivå 
Ränterisken måste hanteras inom LU och i samverkan med VR, då det inte finns 
möjligheter för LU att teckna eventuell SWAP på öppna marknaden. För tillfället 
är ränterisken liten eftersom Stibor 90 är långt under kalkylerad nivå. 
 
Teknik 
Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 
anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV- 
systemet. Hittills har testerna utfallit mycket positivt kring lagring av elektroner i 
stora ringen men mycket arbete återstår att komma upp i den allra högsta 
prestandan. 
 
Tidplan 
Förseningar i konstruktion, upphandling eller tillverkning relaterat till 
strålrörsuppbyggnaden är en utmaning i ett så omfattande och komplext projekt 
som MAX IV. Riskminimering hanteras genom kontinuerlig planering, samarbete 
och kommunikation och hittills har tidplanen kunnat följas.  
 
Personal och bemanning 
Dimensionering av projektorganisationen och bemanning av projekten är 
fortfarande de risker som bedömts som störst vad gäller strålrörsuppbyggnaden. 
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Revidering av arbetsordningen 


1. Bakgrund
Det finns ett behov av att revidera arbetsordningen.  I föreliggande PM redogörs
för de större förslagna ändringarna. De rör bl.a. formuleringar som uppenbart
saknas eller är otydliga, konsekvensändringar av rektorsbeslut som fattats sen
föregående revidering av arbetsordningen samt önskemål från fakulteter om
ändringar i vissa skrivningar.


2. Mandatperioden
Skrivningen avseende universitetskollegiet är ändrad så att det framgår att den nya
ledamoten ersätter den avgående ledamoten för dess kvarvarande mandatperiod.


3. Ordförande
Det framgår inte av arbetsordningen på vilket sätt vice ordförande utses avseende
nämnderna, USV, LUKOM och LUB. Förslaget är att detta förtydligas.


Begreppet ställföreträdande ordförande som återfinns i bl.a. i skrivningarna 
avseende nämnderna, USV och LUKOM, föreslås tas bort. Detta eftersom denna 
benämning hör ihop med titel, jämför ställföreträdande förvaltningschef, och inte 
med funktion. Vice ordförande är implicit ställföreträdande ordförande. 


4. Nämnderna
Formuleringarna avseende nämndernas sammansättning är otydliga. Därför är
förslaget att sammansättningen förtydligas i arbetsordningen.


5. Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande i
fakultetsstyrelsen


Det behöver förtydligas att det hörande som avses i paragraf 3.6 i arbetsordningen 
rör frågan om extern ordförande i fakultetsstyrelsen. Därför är förslaget att detta 
förtydligas i arbetsordningen.  


6. Val av institutionsstyrelse
Det framgår inte av arbetsordningen att institutionsstyrelsen ska väljas. Därför är
förslaget att detta skrivs in i arbetsordningen.


7. Styrelsen för Lunds universitets bibliotek
Förslaget är universitetsbibliotekarien ska ingå i biblioteksstyrelsen. Genom att
universitetsbibliotekarien får en plats i styrelsen får de bibliotek som ligger utanför
fakulteterna en röst i styrelsen. Andra exempel där tjänstemän sitter med i styrelser
vid Lunds universitet är styrelsen för historiska museet, botaniska trädgården och
SASNET.
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8. Uppdrag för USVs och LUKOMs styrelser
Det behöver framgå att rektor beslutar om närmare uppdrag för dessa styrelser.
Därför är förslaget att detta skrivs in i arbetsordningen.


9. Max-lab
Det behöver stå något om på vilket sätt ledamöterna i styrelsen utses av
universitetsstyelsen. Därför är förslaget att detta skrivs in i arbetsordningen.


10. Ställföreträdande prefekt
Det saknas en skrivning om ställföreträdande prefekt i arbetsordningen. Därför är
förslaget att detta skrivs in i arbetsordningen.


Ärendet har förhandlats enligt 11 § MBL den 7 juni. 


Förslag till beslut 


Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga. 


Bilaga 
Förslag till reviderad arbetsordning för Lunds universitet 
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Strategisk plan 2017-2026 för Lunds universitet 
 
 
 
 
Lunds universitet har varit ett centrum för bildning och lärdom sedan 1666. Under 
dessa 350 år har universitetet ständigt förändrats och behållit sin aktualitet. De 
historiska avtrycken är djupa och universitetet påverkar stadens och regionens 
utveckling i stor utstäckning. Stämningen i Lund är internationell och familjär på 
en och samma gång. Lunds universitet finns även i Malmö, Helsingborg och 
Ljungbyhed. 
 
Vi som verkar vid universitetet kan vara stolta över vår framskjutna nationella och 
internationella position. Här utförs utbildning och forskning av hög kvalitet i 
samverkan med omvärlden. Miljön är både stor och tät; många är de studenter som 
läser här, och många är de lärare som undervisar och forskar och många är de som 
arbetar i stödfunktioner och med kultur- och annan publik verksamhet. Många är 
också våra samverkanspartners nationellt och internationellt.  
 
I en föränderlig tid tar vi nu steget in i en ny fas där vi möter de utmaningar och 
möjligheter som finns i omvärlden- Samtidigt ska universitetet bli än mer attraktivt 
och lyskraftigt, där människor möts och växer och där framtidens kunskap formas. 
Det ska vi göra genom att vår utbildning, forskning och samverkan vidareutvecklas 
- för framtidens vetande och behov.  
 
Universitetets största framgångsfaktor är våra studenter. Universitetets studenter 
får en god utbildning nära kopplad till levande forskningsmiljöer och en utbildning 
som leder till ämnesspecifika kompetenser såväl som en förmåga att bli 
självständiga och kritiska aktörer som klarar av att navigera I en föränderlig 
framtid. Ett levande studentliv och ett aktivt studentinflytande är hörnstenar för 
universitetet. Det rika och välutvecklade studentlivet i Lund är en viktig faktor för 
att göra universitetet till en attraktiv och utvecklande mötesplats för studenter.  
Universitetet ska även vara platsen för kreativt risktagande där uthålligheten leder 
till oväntade genombrott kan ske. För det krävs tydliga och aktiva vägval, där vi 
ger stort utrymme och förtroende till medarbetare och tid till eftertanke; bara på så 
sätt skapar vi en sammanhållen kvalitetskultur som gör oss till en global 
kunskapsförebild. För att nå dit behövs ett ledarskap på alla nivåer som kan göra 
långsiktiga prioriteringar och som med legitimitet och trovärdighet kan forma 
villkoren för vår forskning och vår utbildning. En nyckelfråga är därför 
utvecklingen av den kollegiala ledningsstrukturen. 
 
Den strategiska planen identifierar de vägval som vi ska göra under tioårsperioden. 
Vägvalen skapar det som tillsammans är Lunds universitet som gör att vi kan bli en 
förebild inom utbildning, forskning och samverkan för framtidens vetande och 
behov. Den strategiska planen sätter därför de långsiktiga målen för hela Lunds 
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 2 
universitet och alla är med och deltar i utvecklingen:  studenter, lärare och forskare 
liksom medarbetare inom stödfunktioner och i den publika verksamheten. 
 
Den strategiska planen har ett 10-årigt fokus och är en övergripande plan för hela 
Lunds universitet. Den ska omsättas i strategiska planer och strategier för fakulteter 
och andra enheter inom universitetet. De olika strategierna ska också överföras till 
konkreta mål i de årliga verksamhetsplanerna. Avstämning med uppföljning över 
hur planen överförts till planer i de olika enheterna ska ske senast 2019. Vidare ska 
i planens halvtid, 2021, en omfattande utvärdering ske av planen för att möjliggöra 
revidering. 
 


Lunds universitets värdegrund 
 
Lunds universitet har en gemensam värdegrund. Den tar sin utgångspunkt i Magna 
Charta Universitatum som ett tecken på att vi tillhör den världsvida 
universitetsgemenskapen. Denna utgångspunkt innebär ansvarsfull autonomi och 
akademisk frihet. Detta innebär att vi står fria från påtryckningar från omvärlden 
och att vi lyfter upp forskarens frihet att välja forskningsområde, forskningsmetod 
och hur forskningen kommuniceras.  
 
Vår värdegrund tar också sin utgångspunkt i den statliga värdegrunden som ett 
tecken på vår tillhörighet till den statliga verksamheten. Denna innebär demokrati, 
legalititet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde och 
effektivt och service. 
 
Vi har också grundläggande värderingar som kännetecknat vårt universitet under 
lång tid, kreativitet, nyfikenhet, engagemang och självdistans baserad på 
humor. 
 
Denna samlade värdegrund är fundament för vårt universitet och vid 
implementering av den strategiska planen och i olika verksamheter inom vårt 
universitet är det viktigt att vi aktivt arbetar med värdegrunden. 
 
 


Lunds universitets vision 
 


Lunds universitet är en förebild i att skapa och förmedla kunskap för vetande och 
behov 


 
 


 
Lunds universitet uppdrag 


 
Att genom utbildning, forskning och samverkan förstå, förklara och förbättra 


vår värld och människans villkor 
 
 


Lunds universitets fokusområden 2017-2026: 
 


1. Vår utbildning och forskning ska hålla hög kvalitet och vara 
sammanflätade 
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Vi har en mångfald av utbildningar och forskningsprojekt inom olika områden. 
Mycket av dagens verksamhet håller hög kvalitet men kvaliteteten behöver stärkas. 
Detta ska vi åstadkomma genom kvalitetshöjande strategier inom utbildningarna 
och genom att vidmakthålla och vidareutveckla våra positioner inom disciplinär 
grundforskning som bas för tillämpad verksamhet. Vi ska också i högre grad 
sammanfläta utbildning och forskning i kompletta lärandemiljöer så att konsekvent 
integration av utbildning och forskning ska vara universitetets främsta 
kännetecken. Vi ska även kvalitetssäkra utbildning och forskning i återkommande 
värderingsprocesser där kvalitetsansvaret är en daglig, gemensam angelägenhet.  
 


• Utbildning och forskning ska integreras i kompletta lärandemiljöer, där 
lärare både undervisar och forskar, där studenter får kontakt med 
forskningen, och där forskarstuderande deltar i såväl grundutbildning som i 
forskningsarbeten, 


• Utbildningarnas kvalitet ska höjas såväl ämnesmässigt som didaktiskt och 
vara strategiskt planerade med flexibelt lärande och med ökade krav på 
studenterna. Pedagogiskt nytänkande och kvalitet ska säkerställas genom 
högskolepedagogisk utbildning och forskning och hög utbildningskvalitet 
ska tydligt premieras, 


• Forskningen ska vara både grundvetenskaplig och tillämpad, bedrivas i 
välorganiserade och välfinansierade miljöer som ska tillåta både 
risktagande och eftertanke, och vara strategiskt planerad, 


• Utbildning och forskning ska återkommande utvärderas, utföras med 
ändamålsenlig infrastruktur och stödverksamhet samt tillgängliggöras 
genom hållbara system och open access 


 
 


2. Gränsöverskridande samarbeten och samverkan med omvärlden ska 
genomsyra vårt universitet 


 
Universitetet har sin styrka i fullskaligheten genom att bredden av fakulteter och 
mångfalden av discipliner och forskningsområden driver kvaliteten i vår utbildning 
och forskning. Det breda universitetet ger oss också möjligheten att fånga många 
av framtidens frågor och utmaningar som exempelvis tar sig uttryck i FNs 
hållbarhetsmål och Agenda 2030. Därför måste vi än mer utveckla och stimulera 
gränsöverskridande ansatser och utveckla utbildningar och forskningssamverkan 
över gränser och med inriktning mot hållbar utveckling. Genom det har vi också en 
unik möjlighet att identifiera morgondagens samarbetsområden och utveckla 
mötesplatser för att utveckla dem. Det sker internt genom samarbeten inom och 
mellan fakulteterna men också via Pufendorfinstitutet och andra tvärgående 
verksamheten, liksom via våra många bryggor mot omvärlden - samverkan med 
det regionala och internationella näringslivet, liksom den offentliga sektorn, 
inklusive region, kommuner, skolor på olika nivåer och andra samverkanspartner.  


 
• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom universitetet 


och med andra lärosäten ska stimuleras, och nya områden för samarbeten 
ska utvecklas inom både utbildning och forskning. Hinder för samarbeten 
ska identifieras och undanröjas, 


• Universitetet ska säkerställa en nära dialog med omvärlden för samverkan 
och nyttiggörande inom forskning och utbildning, inkluderat livslångt 
lärande, 


• Verksamheterna ska tydligt fokuseras på samhällets utmaningar och 
hållbar utveckling som kommer till uttryck i FNs hållbarhetsmål och 
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Agenda 2030. I detta ingår också ökad medvetenhet om villkoren för 
entreprenörskunskap och innovationer i och omkring universitetets olika 
verksamheter som i det regionala innovationssystemet, 


• Aktiv samverkan med alumner och andra universitetets vänner ska 
vidareutvecklas till nytta för utbildning, forskning och hållbar finansiering. 


 
 


3. Internationellt fokus ska genomsyra vår utbildning och forskning 
 
Internationalisering är avgörande för att vi ska kunna verka och göra skillnad i en 
alltmer globaliserad värld. Detta kräver en ökad medvetenhet om den 
internationella dimensionen inom varje verksamhet. Universitetet ska präglas av en 
internationell anda av öppenhet, lärande och tolerans. 
 


• Vårt universitet ska genomsyras av ett internationellt fokus så att 
internationell mobilitet för studenter och medarbetare ökar och 
internationell samverkan syns i det dagliga arbetet inom utbildning och 
forskning, 


• En aktiv dialog och samverkan med tongivande universitet i världen ska 
utvecklas för samtliga globala regioner. 


• Samverkan med universitet och samverkanspartners i Öresundsregionen 
ska revitaliseras, 


• Universitet ska vara en pådrivande kraft i olika internationella nätverk, 
som LERU och U21, liksom i centrala fora som EU och FN-organ. 


 
 


4. Vi ska utveckla vårt ledarskap och erbjuda en attraktiv miljö 
 


För att utveckla kvaliteten i vår verksamhet är de många engagerade studenterna 
och medarbetarna avgörande. Det är därför mycket viktigt att vi erbjuder en 
attraktiv studiemiljö, en attraktiv arbetsplats och dynamiska lärandemiljöer. Det 
ska vara attraktivt att söka sig till Lunds universitet och när man väl är här ska man 
kunna utvecklas och växa i sin roll. För att vi ska erbjuda en attraktiv miljö 
behöver vi möta ledarskapets utmaningar inom alla områden och nivåer, samt 
ytterligare utveckla det kollegiala ledarskapet så att det blir transparent, tydligt, 
kraftfullt och legitimt med förmåga till omprioriteringar. Ledarskapets utmaningar 
är många under det kommande decenniet: studentmiljön måste utvecklas, 
lärandemiljöerna ska formas så att forskning och utbildning griper in i varandra i 
det dagliga arbetet, karriärvägarna ska tydliggöras och rekryteringsarbetet av både 
studenter och medarbetare ska lyftas till att bli centrala för universitetet. 
Attraktivitet skapar vi också genom att tillförsäkra adekvata resurser och 
långsiktigt hållbara arbetsvillkor i all verksamhet, och ett tydligt fokus på 
diversitet, jämställdhet, likabehandling och etik. Likaså måste digitaliseringens 
möjligheter och konsekvenser tas tillvara. Vi behöver också stärka och 
vidareutveckla kulturverksamheten så att vår synlighet i samhället ökar och, i 
samverkan med kommunerna, vidareutveckla Lund, Malmö och Helsingborg till 
hållbara och attraktiva kunskapsstäder. 


 
• Ledarskapet ska utvecklas, vara kollegialt förankrat och samtidigt verka i 


transparenta beslutsstrukturer, det ska vara välutbildat och ha förmåga att 
prioritera och genomföra förändringar. Stödverksamheten ska vara en del i 
ledarskapet,  
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• Ledarskapet ska prioritera karriärvägar och rekrytering, säkra resurser och 
infrastruktur för undervisning och forskning och ta en ledande position i 
digitaliseringen av utbildning och forskning samt, utveckla universitets 
kulturbärande roll liksom att tillse att stödverksamheten fungerar 
ändamålsenligt i förhållande till målen, 


• Universitetet ska öka fokus på etik och redlighet, arbetsmiljö, diversitet, 
jämställdhet och likabehandling för både studenter och medarbetare och 
intern hållbarhet, 


• Synligheten i det nationella och internationella vetenskapssamhället, i 
samhällsdebatten och i kulturlivet ska ökas, 


• Vi ska, i samverkan med kommunerna, vidareutveckla Lund, Malmö och 
Helsingborg till hållbara och attraktiva kunskapsstäder 


 
 


5. MAX IV och ESS ska vara en hävstång för vårt universitet 
 


MAX IV är en del av Lunds universitet och är en stor möjlighet för oss. Även våra 
möjligheter med den europeiska anläggningen ESS är betydande. Vi ska nu arbeta 
för att dessa anläggningar blir en naturlig del av vår utbildning och forskning och 
därmed en hävstång för hela universitetet, av alla fakulteter. Vi ska också vara en 
drivkraft för anläggningarna i sig, liksom för att vidareutveckla Science Village 
Scandinavia till ett nav för forskning och samverkan med näringslivet. 


 
• Vi ska utveckla vår utbildning och forskning vid MAX IV och ESS genom 


rekryteringar, forskarskolor och utveckling och omlokalisering av 
verksamheter, 


• Samverkan mellan oss och omvärlden i MAX IV och ESS ska stärkas och 
vi ska fungera som nod för internationella och nationella samarbeten kring 
anläggningarna, 


• Vi ska, tillsammans med övriga ägare Lunds kommun och Region Skåne, 
etablera verksamhet vid Science Village Scandinavia som en mötesplats 
för forskning, utbildning och företagande. 
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Utvärdering av nuvarande strategisk plan 
En undersökning har genomförts i syfte att kartlägga hur den strategiska planen 
2012-2016 har använts inom universitetet genom att en serie frågor ställts till 
fakulteterna, USV, LUKOM och sektionerna inom förvaltningen. Frågorna har 
sökt belysa dels hur planen använts för de olika enheternas verksamhet, dels hur 
väl känd planen varit i organisationen och dels har möjligheter givits att ge 
synpunkter på själva planen i sig. 
 
Fakulteterna, USV och LUKOM 
Fakulteterna har samstämt svarat att man initialt informerat om den strategiska 
planen i nyhetsbrev och genom information till prefekter och andra ledare. Flera 
fakulteter (M, N, K, J, LTH, EHL) har dessutom använt den strategiska plan som 
utgångspunkt vid tillskapandet av sina egna strategiska planer och därför har 
planen haft en direkt tillämpning. Det gäller framförallt den grundläggande 
visionen och de grundläggande värdeformuleringarna. Inte minst visionen har 
använts och genom lätt omformulering blivit flera fakulteters egen vision. Även 
ingående delar som gränsöverskridande samverkan, internationalisering, 
kvalitetsutveckling samt ledarskap, lärarskap och medarbetarskap har i många fall 
direkt använts i fakulteternas egna planer. Härefter har det i huvudsak varit 
fakulteternas egna strategiska planer som kommunicerats och använts i 
fakulteterna. Som Medicinska fakulteten uttrycker det: ”Det är just i egenskap av 
underlag till fakultetens egen strategiska plan som den universitetsgemensamma 
varit viktig för Medicinska fakulteten och därför har Medicinska fakulteten inte 
arbetat aktivt för att sprida information om den universitetsgemensamma 
strategiska planen.” 
 
Ett exempel på hur man arbetat är inom J. Här har planen i hög grad varit en 
utgångspunkt för strategiarbetet inom fakulteten. Fakultetens egen strategiska plan 
bygger på den strategiska planen för Lunds universitet för samma period.  De 
visioner, mål och strategier som kommer till uttryck i den universitetsgemensamma 
planen anpassas i fakultetens strategiska plan till de särskilda förutsättningar som 
gäller för den verksamhet som bedrivs vid juridiska fakulteten. Fakultetens 
strategiska plan utgör vidare grunden för fakultetens handlingsplaner inom olika 
områden. Detta har varit tydligast vad gäller strategierna gränsöverskridande 
samverkan och internationalisering. Vid fakulteten finns exempelvis en 
Handlingsplan för internationalisering i vilken det framgår att fakulteten ska vara 
en forsknings- och utbildningsmiljö av högsta klass med en tydlig internationell 
profil. Det rättsliga fältet präglas av en tilltagande internationalisering, och den 
rättsvetenskapliga forskningen blir alltmer gränsöverskridande och 
tvärvetenskaplig. Forskarna samverkar framgångsrikt i internationella, komparativa 
och interdisciplinära forskningsprojekt och nätverk. Samverkan över fakultets- och 
disciplingränserna, både inom och utom Lunds universitet, sker i tvärvetenskapliga 
forskningssamarbeten exempelvis med samhällsvetenskapliga och humanistiska 
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ämnen, som ekonomi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, filosofi, historia, 
teologi och psykologi, och med ämnen som medicin, bioteknik samt miljö och 
hållbar utveckling. När det gäller samverkan inom utbildningen på forskarnivå så 
ges doktorander – framförallt i fakultetens obligatoriska forskarskola – redskap för 
att öka sitt gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbete. Fakulteten 
samverkar med flera andra institutioner och fakulteter i utbildningen på grund- och 
avancerad nivå. Fakulteten arbetar även med strategin kvalitetsutveckling. 
Strategin ledarskap, lärarskap och medarbetarskap är central för fakultetens 
kompetensförsörjnings- och personalarbete. Fakulteten arbetar strategiskt, 
systematiskt, proaktivt och innovativt med kompetensförsörjningen och 
rekryteringen till olika anställningar, bland annat med stöd av en 
kompetensförsörjningsplan.  
 
Inom K har beslut inom institutionsstyrelser och fakultetsstyrelsen varit förenliga 
med strategiska planen, men man framhåller att eftersom den är hållen på en såpass 
allmän och abstrakt nivå har den sällan varit direkt vägledande för beslut. 
Hänvisningar till strategiska planen har därför inte gjorts i fattade beslut. 
 
Några fakulteter beskriver att planen varit av mer begränsad betydelse. HT 
uttrycker det så att ”kunskapen om den strategiska planen sprids via de gängse 
informationskanalerna inom universitetet och de olika enheterna”. Denna spridning 
har haft betydelse för kännedomen, men mindre för implementering. Man uttrycker 
det så att ”många känner till den, men få har läst den” och bortsett från 
visionsformuleringen ”som fått stort genomslag” är den föga känd. HT menar 
också att planen som plan inte varit någon utgångspunkt för det lokala 
strategiarbetet på institutionsnivå. Kvalitet, internationalisering och samverkan 
liksom ledarskapsarbete bedrivs och har bedrivits oberoende av den strategiska 
planen. I själv verket menar man att den strategiska planen spelat en underordnad 
roll i beslutsfattandet på institutionsnivå, även om dess ledord motsvarar mål som 
man alltid har arbetat mot. Samverkan och internationalisering har alltid varit på 
agendan, menar man, varför det är svårt att avgöra om institutionens anammande 
av dessa aktiviteter har haft något med planen att göra. Däremot menar man att 
eftersom vissa centrala satsningar har haft planen som utgångspunkt har den haft 
en indirekt betydelse genom att det avsätts medel som påverkar institutionen.  
 
Inom N har man inte haft ett strukturerat arbete med planen utan låtit 
institutionerna arbeta med dem, med varierat resultat. ”På någon institution 
informerades det om planen på institutionsmöte, via avdelningsföreståndare och 
med hjälp av nyhetsbrev. På andra institutioner fanns planen tillgänglig på 
institutions webb och i fikarum alternativt så gjordes inget speciellt för att 
informera om den”.  
 
Några ytterligare kommentarer kompletterar bilden från fakulteterna: ”Har använts 
vid ett fåtal tillfällen för att lösa kontroverser i enskilda ärenden”, ”Har använts 
som argumentering vid framtagandet av kriterier för vilka ämnen som skulle få 
anhålla om utlysning av fakultetsfinansierade doktorandtjänster”, ”Vi har som 
institution [i vår egen strategiska plan] tagit upp vissa saker från LUs strategiska 
plan, men annars har vi utgått från behoven i vår verksamhet”.  
 
Inom USV har planen haft stor betydelse och utgjort bakgrund och modell för 
utformningen av en forskningsstrategi varvid kunskapen om den spridits till alla 
enheter. Även inom LUKOM har planen haft stor betydelse. Man anordnade initialt 
en verksamhetsdag som handlade om planen. Presentationen leddes av 
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projektgruppen som arbetade med förnyelsen av strategiska planen. Inbjudna var 
föreståndare och ordföranden i styrelserna för verksamheterna. Därefter har man 
tagit fram en egen strategisk plan som varit mer konkret än LUs strategiska plan 
utifrån LUKOMs verksamhet och därför enklare att operationalisera både i 
LUKOM-styrelsens och verksamheternas arbete. Utifrån LUKOMs strategiska 
plan har ytterligare handlingsplaner tagits fram inom verksamheterna, till exempel 
för kommunikation och samverkan. LUKOMs årliga verksamhetsplan och 
resursfördelning knyter dessutom starkt an till LUKOMs strategiska plan. Målen i 
strategiska planen kopplas till uppdrag (ett- eller fleråriga) i verksamhetsplanen 
och medel reserveras för vissa av dessa uppdrag i resursfördelningen. På detta vis 
har strategierna fått starkt genomslag i beslut.  
 
 
Sektionerna inom förvaltningen 
Vid sektionerna inom förvaltningen har den strategiska planen fått större spridning. 
Exempelvis lämnar sektionen externa relationer och företagshälsovården ut planen 
till nyanställd personal och den är en naturlig del av det material som man delar ut 
till inkommande besökare. Vid internrevisionen är planen utgångspunkt för allt 
arbete och därför välkänd för medarbetarna. Vid LU Byggnad har man tagit upp 
den på verksamhetsdagar och när man tar fram olika policydokument mm bryts 
den strategiska planen ned till dessa.  
 
På sektionen kommunikation har planen ofta diskuterats, använts och refererats till 
i projekt, vid möten, i texter, vid val av innehåll i universitetsövergripande kanaler 
i årsplanering etc. Personalen känner därför väl till planen och flera medarbetare 
har även varit delaktiga vid produktionen av den. Vid LU service ingick planen 
som en del i arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för LU Service 2016, så att 
den blev mer övergripande känd för alla medarbetare. Vid sektionen personal har 
planen använts vid framtagande av ledarskapsutbildningar, vid framtagande av 
vissa policydokument och riktlinjer men däremot inte kommunicerats i sitt skick 
till var och en medarbetare på ett systematiskt sätt. Vid projektkontoret har planen 
varit instrumentell vid planering och utarbetande av projekt och den har i 
tillämpliga delar lyfts in i projekten. Detta gäller exempelvis 
arbetsmiljöorganisationsprojektet, värdegrundsprojektet, LUCRIS och utveckling 
av universitetets webb. Inom företagshälsovården har planen varit viktig för 
kvalitetsutveckling och ledarskap, lärarskap och medarbetarskap.  
 
Avdelning Planering pekar på att den strategiska planen har nämnts och lyfts fram i 
årsredovisningen där en av de fyra strategierna i planen årligen lyfts fram som ett 
tema. I övrigt har den inte haft någon större påverkan på vare sig resursfördelning 
eller större strategiska beslut. I verksamhetsplanen, som introducerades 2016, lyfts 
den strategiska planen fram. Den hade dock liten eller ingen direkt påverkan på den 
faktiska resursfördelningen. I presentationer för nationella och internationella 
gäster/organisationer har den strategiska planen relativt sällan lyfts fram. 
 
Internrevisionens synpunkt är att den strategiska planen är så allmänt hållen att det 
varit svårt att avvika från den och en synpunkt som har framkommit vid flera av 
internrevisionens granskningar är att planen handlar om sådant som verksamheten 
redan arbetar med. Planen har därför mer fungerat som kodifiering av det arbete 
som redan bedrevs än varit ett tydligt styrinstrument.  
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Sammanfattning 
Den strategiskaplanen 2012-2016 har generellt sett blivit väl känd inom 
universitetet, både inom fakulteter, USV och LUKOM och inom förvaltningens 
sektioner. De flesta har haft planen som utgångspunkt för sina egna strategiska 
planer och för utformandet av olika handlingsplaner och verksamheter. Inte minst 
visionen att universitet ”förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människans 
villkor” har haft stort genomslag liksom de fyra strategierna gränsöverskridande 
verksamhet, internationalisering, kvalitetsutveckling samt ledarskap, lärarskap och 
medarbetarskap. Då planen varit mindre detaljerad i sina strategier har den däremot 
haft mindre betydelse för konkreta strategier och flera menar att den i det avseendet 
varit för allmänt hållen. Å andra sidan har de egna strategiska planerna haft stor 
betydelse för konkret verksamhet och då dessa haft sin utgångspunkt i den 
strategiska planen har den ändå haft relevans.  
 
Lärdomen för det pågående arbetet med strategisk plan 2017-2026 är att 
kommunikation kring planen är mycket viktig liksom att det är viktigt att ledningar 
på olika nivåer tar till sig planen för sin egen strategiska verksamhet.  
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