
Bästa resultat får du om du öppnar den här PDF-portföljen i  

Acrobat X eller Adobe Reader X eller senare.
 

Hämta Adobe Reader nu! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_se




 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


 
 


Nya ledamöter i beredningsgruppen för rekrytering av rektor 
och utseende av prorektor  


Tora Törnqvist utsågs 2013-12-13 att ingå i beredningsgruppen för rekrytering av 
rektor och utseende av prorektor.  Tora Törnqvist lämnade universitetsstyrelsen då 
hennes mandatperiod gick ut 2014-06-30. Cecilia Skoug, ny studentrepresentant i 
styrelsen, förslås av studentrepresentanterna till ny ledamot i beredningsgruppen. 


Ann-Katrin Bäcklund, lärarrepresentant i beredningsgruppen, har anhållit om att 
entledigas från sitt uppdrag i beredningsgruppen. Lärarrepresentanterna i styrelsen 
föreslår att Tommy Andersson utses till ny lärarrepresentant i Ann-Katrin 
Bäcklunds ställe. 


Förslag till beslut: 


Styrelsen beslutar 
- att Cecilia Skoug, studentrepresentant, fr o m 2014-07-01 utses att ingå i 
beredningsgruppen för rekrytering av rektor och utseende av prorektor. Cecilia 
Skoug ersätter Tora Törnqvist som inte längre är ledamot i styrelsen. 


- att entlediga Ann-Katrin Bäcklund, lärarrepresentant, från sitt uppdrag i 
beredningsgruppen och i hennes ställe utse Tommy Andersson till ledamot i 
beredningsgruppen för rekrytering av rektor och prorektor. 
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Beredningsgruppen  


Förslag till rektor för Lunds universitet 


Nuvarande rektor för Lunds universitet, Per Eriksson, meddelade vid 
universitetsstyrelsens sammanträde 2013-09-20 att han inte avsåg kandidera för 
ytterligare en period som rektor efter 2014-12-31 då nuvarande period går ut. 
Arbetet med att rekrytera ny rektor för Lunds universitet påbörjades då omedelbart. 


Utseende av rektor och prorektor regleras i Arbetsordning för Lunds universitet 
(fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, reviderad 2013-09-20, dnr 
LS 2013/338, LS 2013/474). Processen ska enligt denna ske enligt 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 Arbetsordning för Lunds universitet regleras även universitetskollegiets 
sammansättning, uppgift mm. Ett universitetskollegium för perioden 2012-03-01 – 
2015-02-28 valdes 2012-03-02. 


Universitetsstyrelsen utsåg 2013-11-30 en beredningsgrupp samt fattade beslut om 
processen. Efter beredning samt hörande i universitetskollegiet föreslog 
beredningsgruppen en kravprofil för rektor som fastställdes av universitetsstyrelsen 
2014-02-18. Kravprofilen har därefter varit beredningsgruppens utgångspunkt 
genom hela processen. 


Under hela rekryteringsprocessen har jämställdhetsaspekten beaktas. Detta gäller 
såväl vid sammansättning av beredningsgruppen, som består av en man och tre 
kvinnor, som vid sökande av kandidater. Universitetskollegiet består för 
närvarande 25 män och 23 kvinnor. 


Anställning som rektor ledigkungjordes under mars månad och annonserades i 
svensk och nordisk dagspress samt SULF-tidningen. Sju behöriga sökande, fem 
män och två kvinnor, anmälde sitt intresse för anställningen. Under 
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ansökningstiden, men även därefter, har studenter och anställda inom universitetet 
haft möjlighet att föreslå kandidater. Beredningsgruppen har även själv arbetat för 
att hitta kandidater. Utöver de som själv sökt anställningen har ca 30 namn, varav 
knappt hälften kvinnor, diskuterats under processen.  
 
Under våren genomförde beredningsgruppen intervjuer med de kandidater som 
bedömdes att i högst grad uppfylla kravprofilen. Flertalet av dessa träffade därefter 
konsulter för ytterligare en intervju och matchning mot kravprofilen. Med 
utgångspunkt i CV:n, beredningsgruppens intervjuer samt konsulternas 
rapportering till beredningsgruppen beslöt beredningsgruppen i juni att för 
universitetskollegiet presentera de fyra kandidater som i högst grad uppfyller 
kravprofilen. De fyra kandidaterna var: 
 
Karin Markides, professor och rektor vid Chalmers tekniska högskola 
Pär Omling, professor och expert vid Lunds universitet 
Torbjörn von Schantz, professor och prorektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
Eva Wiberg, professor och prorektor vid Lunds universitet 
 
Universitetskollegiet intervjuade de fyra kandidaterna 2014-08-22 och meddelade, 
efter omröstning 2014-09-08, att Torbjörn von Schantz fått 27 av 46 avgivna röster 
och är den kandidat universitetskollegiet förordar som ny rektor.  
 
Vid sammanträde 2014-09-10 beslutade beredningsgruppen, baserat på en samlad 
bedömning av underlaget, att föreslå universitetsstyrelsen att föreslå regeringen att 
Torbjörn von Schantz utses till ny rektor för Lunds universitet. 
 
Som underlag för sitt förslag har beredningsgruppen haft följande: 
 
1. CV och personliga brev 
2. Intervjuer genomförda av beredningsgruppen 
3. Intervjuer genomförda av konsult och rapporterad till beredningsgruppen 
4. Referenstagning genomförd av konsult och rapporterad till beredningsgruppen 
5. Universitetskollegiets förslag 
 
 
Förslag till beslut 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att föreslå regeringen att utse professor Torbjörn von 
Schantz till rektor för Lunds universitet under perioden 2015-01-01 – 2020-12-31. 
 
 
Bilagor 
CV för Torbjörn von Schantz  
Protokollsutdrag från universitetskollegiets möte 2014-09-08 







 


Kort CV för TORBJÖRN VON SCHANTZ 
 


  Född i Vimmerby, den16 mars 1954. 
  Svensk medborgare. Gift, fyra barn, tre barnbarn. 
 
  Studier 
1975 FK Lunds universitet (LU). 
1975-1981 Doktorandstudier vid avdelningen för zoologisk ekologi vid LU. 
  FD november 1981. 
 
 Anställningar 
1982-1988 Forskarassistent vid avdelningen för zoologisk ekologi vid LU. 
1983-1986 Studierektor för forskarutbildningen vid avdelningen för Zoologisk ekologi 


vid LU. 
1984-1987 Vikarierande docent vid avdelningen för zoologisk ekologi vid LU.  
1986 Utnämnd till docent vid avdelningen för zoologisk ekologi vid LU. 
1989-2000 Anställd som högskolelektor i molekylär populationsbiologi vid 


avdelningen för zoologisk ekologi vid LU. Tjänsten finansierad under 6 år 
av Naturvetenskapliga Forskningsrådet. 


2000 Utnämnd till professor i zoologisk ekologi vid LU. 
2013- Prorektor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
 
 Förtroendeuppdrag 
1996-1999 Ställföreträdande ledamot av fakultetssektionen för Bio-geovetenskaper vid  
 LU. 
1996-1999 Ställföreträdande ledamot av lärarförslagsnämnden för Bio-geovetenskaper 


vid LU. 
1998-2002 Prefekt för Ekologiska institutionen vid LU. 
2000-2002 Ordförande för Prefektrådet vid LU. 
2004-2010 Ledamot i Lunds universitetsstyrelse. 
2006-2011 Dekan för Naturvetenskapliga fakulteten vid LU. 
 
 Övriga uppdrag 
1989 Anlitad som vetenskaplig expert av Statens Naturvårdsverk för att utreda 


ekologiska risker med transgena organismer i naturen. 
1993 Rådgivande redaktör för Animal Behaviour. 
1994-2000  Ledamot av ekologiutskottet i Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd 


(SJFR). 
1996 Medlem av utvärderingskommitten inom EU-kommissionen för 


forskningsansökningar inom Bioteknologi. 
1997-2000 Ordförande för ekologiutskottet i Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd 


(SJFR). 
1997-2000 Av regeringen utsedd ledamot av Gentekniknämnden. 
2002-2004 Medlem av redaktionsstyrelsen för Animal Biology. 
2003 Ledamot i kommitten för ekologi och biodiversitet vid Vetenskapsrådet.  
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  Forskarhandledning och Postdocs 
Håkan Wittzell. Antagen 1984. FD 1991 med avhandlingen ”Natural and 


  sexual selection in the pheasant Phasianus colchicus”. Erhöll postdoc 
anslag 1991 från SJFR. Fn intendent (intendent) på biologiska museerna 
LU. 


Mats Grahn. Antagen 1984. FD1992 med avhandlingen ”Intra- and intersexual selection in 
 the pheasant Phasianus colchicus”. Erhöll postdoc anslag 1992 från SJFR. 


Fn lektor vid Södertörns Högskola. 
Staffan Bensch. Antagen 1988. FD 1993 med avhandlingen ”Costs, benefits and strategies 


  for females in a polygynous mating system: a study on the great reed 
warbler”. Erhöll postdoc anslag 1993 NFR. Fn professor vid biologiska 
institutionen LU. 


Dennis Hasselquist. Antagen1988. FD 1994 med avhandlingen ”Male attractiveness, mating 
 tactics and realized fitness in the polygynous great reed warbler”. Erhöll 


postdoc anslag 1994 från SJFR. Fn professor vid biologiska institutionen 
LU. 


Åsa Langefors. Antagen 1993. FD 1999 med avhandlingen ”Genetic variation in Mhc class II 
 B in Atlantic salmon: evolutionary and ecological perspectives”. Erhöll 


postdoc anslag 2000 från NFR. Fn redaktör på tidskriften Oikos. 
Liv Wennerberg. Antagen 1995. FD 2001 med avhandlingen ”Genetic, variation and  


 migration of waders”. Erhöll en postdoc anställning vid Oslos universitet 
2002. 


Jakob Lohm. Antagen 1997. FD 2002 med avhandlingen ”MHC and genomic diversity in  
 Atlantic salmon (Salmo salar L.)”. Erhöll en postdoc anställning vid 


Tromsø universitet 2003. 
Helena Westerdahl. Antagen 1995. FD 2003 med avhandlingen ”Avian MHC: variation and 


 selection in the wild”. Erhöll ett postdoc anslag 2005 från VR. Fn lektor vid 
biologiska institutionen LU. 


Maria Hansson. Antagen 1999. FD 2004 med avhandlingen ”Evolution and ecology of AhR  
 genes in Atlantic salmon (Salmo salar L.)”. Erhöll ett postdoc anslag 2004 


från “Woods Hole Oceanographic Oceanographic Institution Marine Policy 
Fellowship”. Fn anställd som biträdande lektor vid biologiska institutionen 
LU. 


David Richardson. Marie Curie Postdoc 2001-2003. Projekttitel “MHC-based mate 
 choice in the Seychelles warbler”. Erhöll 2003 en anställning som 


“Lectureship in Molecular Ecology” vid University of East Anglia, 
Norwich, England. 


Elin Sild Postdoc 2012-fortfarande. Projekttitel “The effects of oxidative stress on 
  song learning in zebrafinches”. 


 Huvudlärare 
1983-1986 D-kursen i zoologisk ekologi (10p). 
2003 B-kursen i ekologi (10p). 
2005 C-kursen i ekologi (10p) 


 Publikationer 
  65 publikationer i internationell periodika som citerats 3.784 gånger;  
  h-index 31. 
 
Lund 140415 
Torbjörn von Schantz 
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 23 maj 2014 till 28 augusti 2014 


Namn Fakultet Ämne Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Annika Björkdahl Sam fak Statsvetenskap Befordran 2014-05-28 


Christina Erneling Sam fak Psykologi Befordran 2014-05-28 


Maria Johansson LTH Miljöpsykologi Befordran 2014-05-28 


Thorbjörn Laike LTH Miljöpsykologi Befordran 2014-05-28 


Jonas Tegenfelt LTH Nanofysik Befordran 2014-05-28 


Peter 
Schurtenberger Nat fak Fysikalisk kemi Kallad 2014-06-19 


Anders 
Håkansson Med fak Infektionsmedicin Utlysning 2014-08-01 


Ivan Scheblykin Nat fak Kemisk fysik Befordran 2014-06-26 


Aleh Cherp LTH Strategisk miljöbedömning Befordran 2014-06-26 


Hans Lilja Med fak Klinisk kemi Utlysning 2014-06-26 


Anders Anell EHL Företagsekonomi Befordran 2014-06-26 


Kirk Scott EHL Ekonomisk Historia Befordran 2014-06-26 


2014-08-28 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2014 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


18 22 % 78 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


33 21 % 79 % 
   
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2012 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel  
kvinnor 


Andel 
män 


96 27 % 73 % 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 23 maj 2014 till 28 augusti 2014
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Antagning till höstens utbildningar 2014 


Söktrycket till utbildningar till Lunds universitet fortsätter att öka vilket visas i 
diagram 1. Av de jämförda universiteten har Lunds universitet det näst högsta 
söktrycket. LU ligger nu i nivå med Göteborgs universitet med ett söktryck på 
cirka 3,3 sökande per utbildningsplats för programstudier. Detta innebär en kraftig, 
trendmässig ökning av söktrycket till programmen vid LU under perioden sedan år 
2009 då universitetet hade cirka 2,5 förstahandssökande per programplats.    


Diagram 1: LU står sig väl i den nationella konkurrensen 


Söktrycket beräknas som kvoten mellan förstahandssökande och antagna efter urval 2 till program med tillträde på 
grundnivå i de nationella antagningsomgångarna HT2009 – HT 2014. 


2014-09-03 
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1 PM 


Postadress box 117, 221 00 Lund  Besöksadress  Genetikhuset, Sölvegatan 29  Telefon  046-222 72 11  E-post tarmo.haavisto@stu.lu.se 


Bilaga § 47 d







2 
Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för utfallet av antagning till 
höstterminens utbildningar vid Lunds universitet. Siffror visar antal individer i 
olika faser av antagningsprocessen. Diagrammen visar jämförelse med de tre 
föregående åren med samma tidpunkt. I diagram 2 - 4 visas i tur och ordning: totalt 
antal sökande, sökande i tid, förstahandssökande, antal antagna i urval 1, antal 
antagna i urval 2 och för de tre föregående åren även antal registrerade. 


I siffran för totalt antal sökande ingår även sena anmälningar. Registrerade avser 
endast de som sökt utbildningen i aktuella antagningsomgångar. 


Diagram 2: Antal sökande och antagna till LU ökar i år 


Siffrorna i diagram 2 summerar antal sökande och antagna i alla antagningsomgångar i NyA till höstens utbildningar vid 
LU. 


Diagram 2 visar en fortsatt snabb ökning av antal sökande även om ökningstakten 
har mattats av i år om man ser på totalt antal sökande, 96 522 individer i år mot 
94 242 förra året. Antal sökande som sökte i tid är i år 88 6386 individer och av 
dessa hade 41 788 valt LU som sitt förstahandsval. Efter urval 2 hade 21 774 
sökande erbjudits plats, vilket ger ett söktryck i genomsnitt på knappt två 
förstahandssökande per plats till höstens alla utbildningar. Siffrorna visar också att 
söktrycket ökar och i jämförelse med hösten 2011 är ökningen 8 procent. 
Söktrycket ökar även om fler sökande som hade Lund som sitt förstahandsval har 
erbjudits en plats, en ökning med 781 studieplatser från förra årets 20 993 till årets 
21 774 platser i urval 2.  
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Diagram 3: En stadig ökning av söktrycket till nybörjarprogram 
 


 
Diagram 3 visar endast sökande till program med tillträde på grundnivå i antagningsomgångarna HT2011,HT2012,HT2013 
och HT2014. 


 
I diagram 3 visas sökandetal och urvalsresultat för programutbildningar som riktar 
sig till nybörjare i den nationella, svenska antagningsomgångarna under de senaste 
fyra åren. Antal sökande fortsätter att stiga och antal förstahandssökande är i år 15 
procent högre än hösten 2011. Antal erbjudna platser ökar till 4 805 program-
platser från förra årets 4 674. Detta innebär att antalet programplatser ökar för 
första gången under perioden sedan 2011, dock är årets siffra lägre än motsvarande 
siffra för år 2011, 4 888 antagna. Siffrorna innebär att det i genomsnitt finns 3,3 
sökande som valt Lund som sitt förstahandsval för programstudier per varje 
programplats, vilket ligger i nivå med föregående år. Bakom dessa siffror finns en 
stor variation mellan olika fakulteter och olika program som vi kan se i diagram 5 
nedan. 
 
Diagram 3 visar också att under de senaste åren har skillnaden mellan antalet 
antagna efter urval 2 och antalet registrerade minskat, förra året motsvarade 
registreringar 93 procent av antagna efter urval 2. Detta kan förklaras med att den 
ökande konkurrensen om platserna leder till att fler utnyttjar den erhållna platsen 
efter genomförda urval. Om denna trend håller sig så kommer antal nyregistrerade 
på dessa program att ligga närmare 4 500 individer i höst. 
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Diagram 4: Fortsatt högt söktryck till program på avancerad nivå 
 


 
Diagram 4 visar sökande till program med tillträde på avancerad nivå i alla antagningsomgångar. 


 
Antal sökande till programmen som påbörjas på avancerad nivå ökar i snabb takt 
enligt diagrammet ovan. Ökning mellan hösttermin 2011 och hösttermin 2014 är 
26 procent när det gäller alla sökande och 38 procent när det gäller sökande som 
valt ett program i Lund som sitt förstahandsval. Antal platser har också ökat 
markant under perioden, med 30 procent från 2 167 antagna HT2011 till 2 836 
antagna HT2013. Söktrycket har legat stabilt över 3 förstahandssökande per plats 
och ligger i år på 3,4. Söktrycket är därmed något högre än för nybörjar-
programmen. 
 
Totalt har 7 744 sökande antagits till alla programutbildningar efter urval 2. Av 
dessa har 36 procent antagits till program på avancerad nivå. Andel antagna till 
avancerad nivå är därmed samma som året innan medan siffran för hösttermin 
2011 var 30 procent. 
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Diagram 5: Kraftig ökning av studieavgiftsskyldiga sökande 
 


Diagrammet visar studieavgiftsskyldiga sökande efter kontroll av betald anmälningsavgift. 
 
Siffrorna i diagram 5 avser internationella sökande som ska betala studieavgifter. 
När det gäller det totala antalet sökande i år har siffran stigit med drygt 20 procent 
till 3 748 individerAntalet sökande i förstahand har ökat ännu mer, med nästan 30 
procent, till 1 911 individer. Efter genomförda urval är antagningssiffran 749, 
vilket visar en kraftig uppgång på 25 procent jämfört med året innan. Det innebär 
att antalet förstahandssökande är 2,6 gånger fler än antalet antagna, vilket i stort 
motsvarar förhållandet året innan. 
 
 


Diagram 6: Söktrycket varierar stort mellan fakulteterna 
 


 
Diagrammet visar söktrycket till program med tillträde på grundnivå. Endast antagningsomgångarna HT2011, HT2012, 
HT2013, HT2014. När det gäller söktrycket till konstnärliga utbildningar är siffrorna inte jämförbara mellan åren eftersom 
siffrorna för dessa utbildningar påverkas av att utbildningar har gradvist förts över till nationella antagningssystemet.       
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Diagrammet ovan visar att söktrycket varierar kraftigt mellan fakulteterna 
samtidigt som förändringar mellan åren är relativt begränsade. Den betydande 
delen av ökningen i söktrycket står de redan populära programmen för. De mycket 
populära programmen inom juridik, medicin, ekonomi och samhällsvetenskap 
påverkar nivån för staplarna för respektive fakultet.  
 
 


Diagram 7: Söktryck för program på avancerad nivå per fakultet 
 


 
Diagrammet visar söktryck till program på avancerad nivå. Endast sökande som är avgiftsbefriade och studieavgiftsskyldiga 
som har betalat eller inte behöver betala anmälningsavgift ingår. När det gäller söktrycket till konstnärliga utbildningar är 
siffrorna inte jämförbara mellan åren eftersom siffrorna för dessa utbildningar påverkas av att utbildningar har gradvist 
förts över till nationella antagningssystemet.       


 
 
För söktrycket till program på avancerad nivå blir skillnaderna mellan fakulteterna 
betydligt mindre än på grundnivån. Programutbildningar inom medicin, juridik, 
ekonomi och samhällsvetenskap visar högst söktryck och syns i diagrammet men 
skillnaderna mellan olika fakulteter är betydligt mindre än för program på 
grundnivån.  
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Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under 
perioden 23 maj 2014 till 28 augusti 2014 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Anställning som adjungerad professor i VA-teknik
med inriktning mot städernas VA-tekniska
infrastruktur


2014-05-28 


2. Yttrande över SIS – remiss 12062 avseende ISO/IEC
DIS DIS 19788-8 samt ISO/IEC DIS DIS 19788-9


2014-05-28 


3. Föreskrifter för Lunds universitets Botaniska trädgård 2014-05-28 


4. Temporärt stöd till akademiintendenturen 2014-05-28 


5. Anvisning av medel ur universitetets lokalfond för
LUX


2014-05-28 


6. Ekonomiskt stöd till anskaffning av streamingsystem
på LUX


2014-05-28 


7. Ekonomiskt stöd för en ansökan till
Wallenbergstiftelsen


2014-05-28 


8. Information om utlysning av en ledig anställning som
professor i strukturbiologi


2014-06-05 


9. Arbetsmiljöpolicy samt mål och handlingsplan med
konkreta åtgärder för perioden 2014-2017


2014-06-05 


10. Utseende av revisorer för Stiftelsen för
motionsverksamheten vid Lunds universitet


2014-06-05 


11. Inrättande av 350-klubben 2014-06-13 


12. Medel för utveckling av kompletterande pedagogisk
utbildning på masternivå


2014-06-13 


13. Samfinansiering av HAREC – sydsvenskt centrum för
funktionshinderforskning


2014-06-13 


2014-08-29 
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14.  Medel till Picturas konstutställningar i 


universitetshuset 
2014-06-13 


15.  Tillfälliga medel för migrering av publiceringssystemet 
OOiS till Drupal 


2014-06-13 


16.  Uppföljning av Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av kandidatexamen i fysik 


2014-06-19 


17.  Uppföljning av Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av masterexamen i fysik 


2014-06-19 


18.  Lunds universitets språkpolicy 2014-06-19 


19.  Finansiering av lokaler upplåtna för Lundakarnevalen 
2014 


2014-06-19 


20.  Medfinansiering av innovationsstöd 2015-2016 2014-06-19 


21.  Universitetsgemensamma medel för utveckling och 
modernisering av motorlaboratorium i M-huset 


2014-06-19 


22.  Införandet av universitetsgemensam studentportal 
Live@Lund 


2014-06-19 


23.  Samfinansiering av lokalrenovering på Medicon 
Village 


2014-06-19 


24.  Tidsbegränsad garanti för finansiering av Neuronano 
Research Center, NRC 


2014-06-19 


25.  Medel till universitetsgemensam forsknings-
infrastruktur 2014 


2014-06-19 


26.  Utseende av ordförande och vice ordförande för 
Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (the 
Swedish National Graduate School for Competetive 
Science on Ageing and Health, SWEAH) 


2014-06-19 


27.  Utseende av ledamöter till styrelsen för Thelma Zoégas 
fond för medicinsk forskning 


2014-06-19 


28.  Anställning som adjungerad professor i fysikalisk kemi 2014-06-26 


29.  Studieavgifter för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 


2014-06-26 


30.  Förlängning av inrättande av samt namnändring för 
Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling 


2014-06-26 


31.  Förlängning av mandatperiod för Ledningsgruppen för 
jämställdhet och lika villkor 


 


2014-06-26 
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32.  Entledigande av föreståndare för Centre for Societal 


Resilience 
2014-06-26 


33.  
 


Utseende av revisorer för Stiftelsen för 
motionsverksamheten vid Lunds universitet 


2014-06-26 


34.  Delegation att fatta beslut gällande Kompetenscentrum 
Förbränningsprocesser (KCFP) 


2014-06-26 


35.  Utseende av ny arbetsgivarrepresentant till USV och 
LUKOMs HMS-kommitté 


2014-06-26 


36.  Anställning som och utseende av föreståndare vid 
Lunds Universitets Botaniska Trädgård 


2014-06-26 


37.  Yttrande över remiss från Naturvårdsverket: Förslag 
till nya etappmål, redovisning av regeringsuppdrag 


2014-06-26 


38.  Anställning som gästprofessor i företagsekonomi 2014-06-26 


39.  Utseende av ordförande och ledamöter i Nämnden för 
ämneslärarutbildning 


2014-08-14 


40.  Anställning som adjungerad professor i endokrinologi 2014-08-21 


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


2014-08-21 


42.  Utseende av ny koordinator och ny biträdande 
koordinator för BAGADILICO 


2014-08-21 


43.  Utseende av ny koordinator och ny LU-intern 
biträdande koordinator för det strategiska 
forskningsområdet Cancer – BioCARE – Biomarkers 
in Cancer Medicine Improving Health Care, Education 
and Innovation (Dnr F 2014/299) 


2014-08-21 


44.  Yttrande över förslag till konsortialavtal för 
Ladokkonsortiet för perioden 2015-2017 (Dnr SAMV 
2014/261) 


2014-08-21 


45.  Yttrande över utbildningsdepartementets remiss om 
avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom 
högskoleutbildning (U2014/3798/UH) 


2014-08-21 


46.  Utseende av ledamot i styrelsen för enheten Skissernas 
Museum och Lunds universitets konstsamling 


2014-08-21 


47.  Utseende av ny fakultetsrepresentant i universitetets 
gemensamma forskningsnämnd 


2014-08-28 


48.  Utredning avseende Vattenhallen Science Center LTH 2014-08-28 


49.  Föreskrifter för utseende av externa ledamöter i 
LUKOM:s styrelse 


2014-08-28 
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50.  Utseende av tf föreståndare för Lunds universitets 


Botaniska trädgård 
2014-08-28 


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


2014-08-28 


52.  Finansiering 2014 av införandeprojektet Ladok3 2014-08-28 


53.  Ekonomiskt stöd till ett centrum för matematisk 
modellering 


2014-08-28 


54.  Utseende av ledamöter och ordförande 
stipendienämnden vid Lunds universitets 
stipendiestiftelse 


2014-08-28 


 
Remisser inkomna under perioden 23 maj 2014 till 28 augusti 
2014 
 


1.  Yrkeskvalifikationsdirektivet-ett samlat genomförande. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast den 28 aug 2014 
 


2.  Promemorian En tydligare skadereglering i staten. Svar till 
Justitiedepartementet senast den 29 augusti 2014 
 


3.  Åtalsförordnande enligt kap. 2 brottsbalken. Svar till Justitiedepartementet 
senast den 30 augusti 2014 
 


4.  Förslag Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta 
transportsystem, ITS", Svar till Näringsdepartementet senast 15 september 
2014 
 


5.  Remiss om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom 
högskoleutbildning. Svar till Utbildningsdepartementet senast den 26 
augusti 2014 
 


6.  Två rapporter från Boverket, Rapport 2014:4 och Rapport 2014:5 Svar till 
Socialdepartementet senast 1 juli 2014 
 


7.  Promemorian Examenspremier till vissa lärare. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast den 1 oktober 2014 
  


8.  Promemorian Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-
konsortier, Fi2014/2279. Svar till Finansdepartementet senast den 4 augusti 
2014 
 


9.  Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av 
förnybar el. Svar till Finansdepartementet senast den 4 augusti 2014 
 


10.  Förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 
Energihushållning. Svar till Boverket senast fredag den 5 september 2014 
 


11.  Yttrande över Departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa 
familjefrågor. Svar till Socialdepartementet  
 


12.  Ökad endomarbehörighet i tvistemål. Svar till Justitiedepartementet senast 
den 26 september 2014 
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13.  SOU 2014:33 Från hyresrätt till äganderätt. Svar till Justitiedepartementet 
senast den 1 oktober 2014 
 


14.  Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller. Svar till 
Socialdepartementet senast den 26 september 2014 
 


15.  Vetenskapsrådets förslag på ny hantering av nationell forsknings-
infrastruktur. Svar till Vetenskapsrådet senast den 14 september 2014 
 


16.  Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31). Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast den 31 oktober 2014 
 


17.  Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet - Ny EU-lagstiftning och en 
översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47). Svar till 
Justitiedepartementet senast den 31 oktober 2014 
 


18.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- 
och kompletteringsbelopp för 2015. Svar till Strålsäkerhetsmyndigheten 
senast den 1 september 2014 
 


19.  "I vått och torrt” - förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35".  
Svar till Miljödepartementet senast den 31 oktober 2014 
 


20.  Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast den 17 oktober 2014 
 


21.  Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och 
besittningsskydd (SOU 2014:32). Svar till Justitiedepartementet senast den 
1 december 2014 
 


22.  F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare, SOU 
2014:44. Svar till Justitiedepartementet 27 oktober 2014 
 


23.  Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö. Svar till 
Havs- och Vattenmyndigheten senast 31 augusti 2014 
 


24.  Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention. Svar till 
Justitiedepartementet senast den 15 oktober 2014 
 


25.  Betänkande Registerutdrag I arbetslivet (SOU 2014:48). Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet den 8 november 2014 
 


26.  En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter. Svar till 
Finansdepartementet senast den 15 oktober 2014 
 


27.  Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre 
fordon på det allmänna vägnätet N2014/3453/TE, N2014/3454/TE. Svar till 
Näringsdepartementet senast den 20 oktober 2014 


 





		Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under perioden 23 maj 2014 till 28 augusti 2014
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Sekt ionen Ekonomi  


E l isabeth Pupp 


 
 
 
 
 
 
 
 
Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2014 samt prognos 
för 2014 
 


 Lunds universitet visar per den 30 juni 2014 ett underskott på 102 mnkr 
fördelat på 54 mnkr inom utbildning och 48 mnkr inom forskning. 
Uppbokning av löpande semesterkostnad har minskat resultatet med cirka 98 
mnkr. 


 Av underskottet på 102 mnkr utgör 15 mnkr ett positivt finansiellt resultat. 
 I den prognos som är upprättad i samband med bokslutet redovisas ett 


underskott för året på 105 mnkr (budget - 94 mnkr) fördelat på - 60 mnkr 
inom utbildning (budget - 52 mnkr) och - 45 mnkr inom forskning (budget - 
42 mnkr).  


 Beräknat utgående myndighetskapital 2014 är 1 520 mnkr jämfört med 
budgeterat 1 531 mnkr. 


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


 Externa bidragsinkomster fortsätter att öka och uppgår till 1 275 mnkr. 
Oförbrukade bidrag (inkomna till Lunds universitet men ännu inte 
ianspråktagna) uppgår till 3 184 mnkr, en ökning med 46 mnkr sedan 
årsskiftet. 


 En ökning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 41 
heltidsekvivalenter till totalt 6 822 medarbetare.  


 
Resultat per den 30 juni 2014 
Lunds universitet redovisar per den 30 juni 2014 ett underskott på 102 mnkr vilket 
är ett större underskott än det budgeterade på 47 mnkr. Jämfört med den 30 juni 
2013 har underskottet blivit mindre. 
 


 
Underskottet på 102 mnkr fördelar sig med 54 mnkr inom utbildning och 48 mnkr 
inom forskning. 


Utfall Budget Avvikelse Utfall
Resultat (mnkr) 2014-06-30 2014-06-30 mot budget 2013-06-30
Intäkter 3 910 3 919 -9 3 729
Kostnader 4 012 3 966 46 3 872
Resultat -102 -47 -55 -143


Budgeten redovisas i tolftedelar


2014-08-25 
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 2 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande 
medför att personalkostnaderna per den 30 juni belastats med cirka 168 mnkr (179 
mnkr 2013) varav cirka 98 mnkr har påverkat (minskat) resultatet. Denna effekt 
försvinner under andra halvåret och kvarstår alltså inte vid årsskiftet. Det betyder 
att resultatet för första halvåret skulle visa ett underskott på 4 mnkr (underskott 39 
mnkr 2013) om hänsyn inte togs till denna post. 
 
Intäkterna per den 30 juni visar på totalnivå endast mindre avvikelser jämfört med 
budget. På kostnadssidan visar personalkostnaderna ett utfall som är 137 mnkr 
högre än budget vilket till största delen förklaras av uppbokningen av de totala 
semesterlönekostnaderna. Övriga kostnadsslag visar endast mindre avvikelser 
jämfört med budget. 
 
I det totala underskottet på 102 mnkr ingår ett finansiellt överskott på 15 mnkr 
vilket är 1 mnkr lägre än budgeterat.  
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett underskott på 54 mnkr vilket är ett 28 mnkr större 
underskott än budgeterat. Löpande semesterkostnad har försämrat resultatet inom 
utbildning med cirka 45  mnkr, denna post budgeteras inte. Prognosen över 
anslaget till grundutbildning som är gjord i april visar ett beräknat utfall som är 
cirka 195 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad överproduktion). 
Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer, och 2014 års 
överproduktion kan därför inte tillgodoräknas. Särskilda kvalitetshöjande 
satsningar görs med hjälp av myndighetskapitalet, och universitetet har också 
erhållit 35 mnkr i den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Av dessa medel behålls 
25 procent för universitetsgemensamma strategiska satsningar och 75 procent 
fördelas till de fakulteter som fått högsta betyg i Universitetskanslerämbetets 
utvärdering. 
 
Resultatet för forskning är ett underskott på 48 mnkr vilket är ett 27 mnkr större 
underskott än budgeterat. Löpande semesterkostnader har försämrat resultatet inom 
forskning med cirka 53 mnkr, denna post budgeteras inte.  
 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat inom utbildningen avviker mot budget främst på grund av att 
kvalitetsmedel och medel i form av ytterligare tilldelning avseende hela 2014 har 
erhållits under kvartal 1. Detta märks till exempel hos den juridiska fakulteten som 
har erhållit närmare 9 mnkr i kvalitetsmedel. De tekniska kst visar ett större 
underskott än budget främst för att medel till fakulteterna avseende hela 2014 har 
fördelats i början av året. 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall


verksamhetsgren (mnkr) 2014-06-30 2014-06-30 mot budget 2013-06-30


Utbildning -54 -26 -28 -93


Forskning -48 -21 -27 -50


Totalt -102 -47 -55 -143


Budgeten redovisas i tolftedelar
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Även inom forskningen har fakulteternas resultat  påverkats av medel för 
ytterligare tilldelning som avser hela 2014. Därutöver förklaras LTH:s överskott 
inom forskningen av särskild resultatavräkning av tidigare periodiserade projekt. 
Fakulteterna för humaniora och teologi har ökade bidragsintäkter som ytterligare 
förklaring till den positiva budgetavvikelsen. MAX IV-laboratoriet visar ett större 
underskott än budget beroende på att överenskommelsen med Vetenskapsrådet 
justerats med lägre driftsbidrag 2014 och motsvarande högre 2015, och de tekniska 
kst visar ett större underskott än budget främst för att medel till fakulteterna 
avseende hela 2014 har fördelats i början av året. 
 
Samtliga fakulteters resultat har belastats med löpande semesterkostnader. 
 
Resultatet för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 
 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2014-06-30 2014-06-30 2013-06-30


LTH -2 -12 10 0 -2


Natur -18 -8 -10 -12 -6


Juridik 10 -1 11 1 9


Samhällsvetenskap -8 -4 -4 -9 1


EHL 8 -1 9 -1 9


Medicin -2 -1 -1 -12 10


Konst, musik, teater -5 -5 0 -7 2


Humaniora, teologi -9 -17 8 -16 7


USV 12 -2 14 -1 13


LUKOM -2 0 -2 0 -2


MAX IV-laboratoriet 0 6 -6 1 -1


Campus HBG 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning 8 6 2 5 3


Tekniska kst -95 -62 -33 -94 -1


Övriga verksamheter    1) 1 -2 3 2 -1


Justering 0 56 -56 0 0


Summa -102 -47 -55 -143 41


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.
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Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2014-06-30 2014-06-30 2013-06-30


LTH -18 -13 -5 -20 2


Natur 2 -1 3 3 -1


Juridik 8 -1 9 -1 9


Samhällsvetenskap -6 -1 -5 -2 -4


EHL 4 -1 5 1 3


Medicin 5 -2 7 -8 13


Konst, musik, teater -6 -4 -2 -6 0


Humaniora, teologi -1 -4 3 -1 0


USV 6 2 4 3 3


LUKOM -1 0 -1 -1 0


MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0


Campus HBG 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning -5 2 -7 -3 -2


Tekniska kst -41 -28 -13 -59 18


Övriga verksamheter    -1 -3 2 1 -2


Justering 28 -28 0 0


Summa -54 -26 -28 -93 39


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2014-06-30 2014-06-30 2013-06-30


LTH 16 1 15 20 -4


Natur -20 -7 -13 -15 -5


Juridik 2 0 2 2 0


Samhällsvetenskap -2 -3 1 -7 5


EHL 4 0 4 -2 6


Medicin -7 1 -8 -4 -3


Konst, musik, teater 1 -1 2 -1 2


Humaniora, teologi -8 -13 5 -15 7


USV 6 -4 10 -4 10


LUKOM -1 0 -1 1 -2


MAX IV-laboratoriet 0 6 -6 1 -1


Campus HBG 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning 13 4 9 8 5


Tekniska kst -54 -34 -20 -35 -19


Övriga verksamheter    2 1 1 1 1


Justering 28 -28 0 0


Summa -48 -21 -27 -50 2
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 juni 
2014 uppgår till 1 275 mnkr, en ökning med 122 mnkr jämfört med samma period 
2013 då inkomsterna uppgick till 1 153 mnkr. Högsta bidragsinkomsterna visar 
medicinska fakultetet (443 mnkr), LTH (321 mnkr) och naturvetenskapliga 
fakulteten (181 mnkr). 
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 30 juni 
2014.  
 


 
 
Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som 
inte förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas 
som oförbrukade bidrag. Per den 30 juni uppgår oförbrukade bidrag till 3 184 
mnkr, en ökning med 46 mnkr sedan årsskiftet och med 242 mnkr sedan 30 juni 
2013. MAX IV-laboratoriet visar en kraftig ökning av de oförbrukade bidragen 
medan fakulteterna visar en stabil nivå.   
 


 
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt som heltidsekvivalenter (HTE) uppgår i juni 2014 till 
6 822 vilket motsvarar en ökning med 41 HTE jämfört med december 2013. Den 
befattningskategori som ökat mest inom universitetet som helhet är administrativ 


Inkomster från de största finansiärerna (mnkr) Utfall Utfall


 2014-06-30 2013-06-30 Förändring


Vetenskapsrådet 431 402 29


EU 150 98 52


Statens energimyndighet 50 55 -5


Knut & Alice Wallenbergs stft 47 20 27


Formas 43 41 2


Stft str.forskn (SSF) 41 53 -12


Cancerfonden 34 32 2


Vinnova 30 34 -4


Summa 826 735 91


Totala bidragsinkomster 1 275 1 153 122
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personal där bland annat universitetsförvaltningen har ökat med drygt 20 HTE 
främst vid sektionerna Forskning, Samverkan och Innovation samt Ekonomi, 
hänsyn tagen till genomförda organisationsförändringar mellan 
jämförelsetidpunkterna. Noterbara ökningar har också skett för kategorin ”annan 
undervisande och forskande personal” samt teknisk personal. I 
befattningskategorin meriteringsanställning ingår i juni 2014 postdoktorer (202 
HTE), forskarassistenter (59 HTE) och biträdande lektorer (69 HTE). 
 
Kategorin innehavare av doktorandtjänst visar för första gången på flera år en 
minskning. Den ökning som tidigare har skett på grund av att utbildningsbidrag 
som finansieringsform inte längre tillåts har avstannat, och någon fakultet har 
planerat för ett minskat antal doktorander. Minskningen kan vara av tillfällig 
karaktär då flera nyantagna doktorander börjar sin anställning i september. 
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell. Observera 
att Marie-Curie stipendiater inte längre ingår i rapporteringen vilken har minskat 
antalet heltidsekvivalenter per december 2013 med 22 stycken jämfört med tidigare 
rapportering. 
 


 
 
Helårsprognos 2014 
Prognosen för 2014 visar ett underskott på 105 mnkr fördelat med 60 mnkr inom 
utbildning och 45 mnkr inom forskning att jämföra med ett budgeterat underskott 
på 94 mnkr fördelat på 52 mnkr inom utbildning och 42 mnkr inom forskning. 
Flera fakulteter har förbättrat sina prognoser jämfört med budget eftersom de har 
fått mer kvalitetsmedel och medel för senare fördelning än beräknat.  
 


 
 
I totalbudgeten gjordes en justering (förbättring) av resultatet inom utbildning på 
55 mnkr. Justeringen baserades till stor del på att kvalitetsmedel och medel för 
senare fördelning inte beräknades bli utnyttjade fullt ut av verksamheten under 


Antal heltidsekvivalenter per   


anställningskategori 2014-06-30 2013-12-31 antal %


Innehavare av doktorandtjänst 1 531 1 563 -32 -2,0%


Meriteringsanställningar 330 334 -4 -1,2%


Gästlärare 3 2 1 50,0%


Lektor 833 827 6 0,7%


Professor 707 718 -11 -1,5%


Adjunkt 244 249 -5 -2,0%


Annan undervisande och forskande personal 878 868 10 1,2%


Administrativ personal 1 465 1 416 49 3,5%


Bibliotekspersonal 162 155 7 4,5%


Teknisk personal 669 649 20 3,1%


Summa 6 822 6 781 41 0,6%


Förändring


Prognos
per verksamhetsgren (mnkr) 2014 Utfall 2013 Förändring


Utbildning -60 -90 30


Forskning -45 13 -58


Totalt resultat -105 -77 -28
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året. Eftersom flera fakulteter nu har inkluderat denna typ av medel i sin prognos 
har justeringen minskats till 12 mnkr. 
  
Den justering (förbättring) som gjordes i totalbudgeten av resultatet inom forskning 
med 56 mnkr har minskats till 44 mnkr. De medel som justeringen avsåg är till 
största delen medtagna i fakulteternas prognoser, men en bedömning av 
driftskostnadernas utveckling för andra halvåret motiverar en fortsatt justering. 
 
En överenskommelse avseende driftsbidrag till MAX IV-laboratoriet 2014-2018 
har tidigare slutits med Vetenskapsrådet. Överenskommelsen har nu justerats och 
Vetenskapsrådet betalar 50 mnkr lägre driftsbidrag under 2014 kompenserat av 50 
mnkr högre bidrag 2015. Justeringen medför att MAX IV-laboratoriet visar en 
försämrad prognos jämfört med budget.  
 
Lunds universitets finansiering av ESS under 2014 har nu blivit tydligare och 
forskningsanslaget kommer att belastas med 88 mnkr och inte de budgeterade 100 
mnkr. Förändringen på 12 mnkr har ökat anslagsmedlen i prognosen och 
resultatförbättringen visas inom tekniska kst som hanterar denna finansiering. Inom 
tekniska kst visas också en resultatförbättring eftersom interna obudgeterade medel 
har erhållits som ersättning för vissa kostnader för Medicon Village avseende 2013 
och för att projektkontoret visar ett förbättrat resultat. I motsatt riktning går 
justeringen för finansiella intäkter, i prognosen är de nedjusterade till 23 mnkr 
jämfört med budgeterade 41 mnkr.  
 
Den naturvetenskapliga fakulteten visar ett underskott i prognosen för forskning 
med 20 mnkr, en försämring med 7 mnkr jämfört med budget. Förändringen 
förklaras av att en justering som gjordes i budgeten inte längre är relevant.  
 
Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett förbättrat utfall i prognosen 
som, utöver ökade medel, förklaras av sänkta lokalkostnader till följd av att 
inflyttningen i LUX förskjutits en månad.  
 
Vid ett prognostiserat underskott på 105 mnkr kommer myndighetskapitalet per 
den 31 december 2014 att uppgå till 1 520 mnkr.   
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå 
och uppdelat på utbildning och forskning. 
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Totalt Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2014 2014


LTH -26 -25 -1


Natur -18 -15 -3


Juridik 10 -1 11


Samhällsvetenskap -5 -7 2


EHL 6 -1 7


Medicin 5 -2 7


Konst, musik, teater -8 -10 2


Humaniora, teologi -20 -33 13


USV -2 -3 1


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet -14 11 -25


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 17 11 6


Tekniska kst -105 -126 21


Övriga verksamheter 1) 0 -4 4


Justering 56 111 -55


Summa -105 -94 -11


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


 och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2014 2014


LTH -22 -26 4


Natur 2 -2 4


Juridik 9 -1 10


Samhällsvetenskap -2 -2 0


EHL 3 -1 4


Medicin 2 -5 7


Konst, musik, teater -7 -7 0


Humaniora, teologi -2 -7 5


USV 5 4 1


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet 0 0 0


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 4 3 1


Tekniska kst -60 -57 -3


Övriga verksamheter -3 -6 3


Justering 12 55 -43


Summa -60 -52 -8
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Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2014 2014


LTH -4 1 -5


Natur -20 -13 -7


Juridik 1 0 1


Samhällsvetenskap -3 -5 2


EHL 3 0 3


Medicin 3 3 0


Konst, musik, teater -1 -3 2


Humaniora, teologi -18 -26 8


USV -7 -7 0


LUKOM 0 0 0


MAX IV-laboratoriet -14 11 -25


Campus HBG 0 0 0


Gemensam förvaltning 13 8 5


Tekniska kst -45 -69 24


Övriga verksamheter 3 2 1


Justering 44 56 -12


Summa -45 -42 -3







Bilaga 1


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 juni 2014 Dnr V 2014/1084
(mnkr)


antal      30-
jun-14


antal       
31-dec-13


föränd. 
antal


förändr. 
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 531 1 563 -32 -2,0


Totalt 30-jun-14 30-jun-14 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012 Meriteringsanställningar 330 334 -4 -1,2
Intäkter Gästlärare 3 2 1 50,0
Anslag 2 099 2 102 -3 -0,1 4 203 4 215 4 215 4 104 4 053 Lektor 833 827 6 0,7
Avgifter 349 335 14 4,2 670 705 690 667 600 Professor 707 718 -11 -1,5
Bidrag 1 312 1 262 51 4,0 2 523 2 568 2 534 2 412 2 232 Adjunkt 244 249 -5 -2,0
Finansiella intäkter 20 21 -1 -2,4 41 23 41 48 68 Annan underv & forskande personal 878 868 10 1,2
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 0 0 -6 Administrativ personal 1 465 1 416 49 3,5
Transfereringar och uppbörd 130 200 -70 -35,0 400 320 320 244 254 Bibliotekspersonal 162 155 7 4,5
Summa intäkter 3 910 3 919 -9 -0,2 7 837 7 831 7 800 7 475 7 201 Teknisk personal 669 649 20 3,1
Kostnader
Personal * 2 500 2 363 137 5,8 4 726 4 810 4 793 4 596 4 295 Summa 6 822 6 781 41 0,6
Lokaler 480 490 -10 -2,0 980 997 984 946 901
Övrig drift 736 758 -22 -2,9 1 516 1 483 1 477 1 464 1 453
Finansiella kostnader 5 5 1 11,1 9 6 9 11 13
Avskrivningar 161 150 11 7,3 300 320 315 291 264
Transfereringar och uppbörd 130 200 -70 -35,0 400 320 320 244 254
Summa kostnader 4 012 3 966 47 1,2 7 931 7 936 7 898 7 552 7 180


Kapitalförändring -102 -47 -55 -94 -105 -98 -77 21


Beräknat utg myndighetskapital 1 523 1 578 -55 -3,5 1 531 1 520 1 527 1 625 1 701


* löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 168 mnkr som har ökat personalkostnaderna, 98 mnkr av dessa är  
resultatpåverkande (har belastat resultatet)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-jun-14 30-jun-14 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012
Summa intäkter 1 211 1 249 -38 -3,0 2 498 2 497 2 503 2 405 2 317
Summa kostnader 1 265 1 275 -10 -0,7 2 550 2 557 2 555 2 495 2 412
Kapitalförändring -54 -26 -28 -52 -60 -52 -90 -95


Beräknat utg myndighetskapital 277 305 -28 -9,2 279 271 279 331 416


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-jun-14 30-jun-14 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2013 2012
Summa intäkter 2 699 2 670 29 1,1 5 339 5 334 5 297 5 070 4 884
Summa kostnader 2 747 2 691 56 2,1 5 381 5 379 5 343 5 057 4 768
Kapitalförändring -48 -21 -27 -42 -45 -46 13 116


Beräknat utg myndighetskapital 1 246 1 273 -27 -2,1 1 252 1 249 1 248 1 294 1 285


Perioden Helår 2014 Förgående år Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr V2014/1084


Ekonomisk rapport per 30 juni 2014 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                                           Bilaga 2          
 Utfall utb 


30/6-14
Utfall fo 
30/6-14


Tot Utfall 
30/6-14


Budget 
2014


Prognos 
2014 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 212 2 698 3 910 7 836 7 831
Kostnader 1 266 2 746 4 012 7 930 7 936
Resultat -54 -48 -102 -94 -105 Prognosen inkluderar justering av fakulteternas prognoser med 56 mnkr.
Myndighetskap. Fak 266 1 210 1 474 1 484 1 471
Stadskapital mm 11 36 47 47 47
Myndighetskap. Tot 277 1 246 1 523 1 531 1 518


Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 276 612 888 1 632 1 697
Kostnader 294 596 890 1 657 1 723
Resultat -18 16 -2 -25 -26
Myndighetskapital -18 287 269 246 245


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 72 435 507 968 1 005
Kostnader 70 455 525 983 1 023
Resultat 2 -20 -18 -15 -18
Myndighetskapital 35 229 264 267 264


Juridiska fakulteten
Intäkter 50 31 81 139 149
Kostnader 42 29 71 140 139
Resultat 8 2 10 -1 10
Myndighetskapital 13 9 22 11 22


Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 167 124 291 564 580
Kostnader 173 126 299 571 585
Resultat -6 -2 -8 -7 -5
Myndighetskapital 45 34 79 80 82


Ekonomihögskolan
Intäkter 107 84 191 349 361
Kostnader 103 80 183 350 355
Resultat 4 4 8 -1 6
Myndighetskapital 30 38 68 59 66


Medicinska fakulteten
Intäkter 226 948 1 174 2 424 2 458
Kostnader 221 955 1 176 2 426 2 453
Resultat 5 -7 -2 -2 5
Myndighetskapital 83 269 352 352 359


Konstnärliga fakulteten
Intäkter 66 19 85 170 172
Kostnader 72 18 90 180 180
Resultat -6 1 -5 -10 -8
Myndighetskapital -6 -5 -11 -16 -14


Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 93 181 274 513 538
Kostnader 94 189 283 546 558
Resultat -1 -8 -9 -33 -20
Myndighetskapital 23 79 102 78 91


Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 38 79 117 203 208
Kostnader 32 73 105 206 210
Resultat 6 6 12 -3 -2
Myndighetskapital 13 39 52 37 38


LUKOM Samtliga verksamheter inom LUKOM (Botaniska trädgården, Odeum, Skissernas museum, 
Intäkter 13 12 25 53 53 Historiska museet) arbetar med att få sin ekonomi i balans. LUKOM styrelsen stödjer 
Kostnader 14 13 27 53 54 detta arbete genom olika projekt som t ex arbetet med att öka synligheten inom och utom
Resultat -1 -1 -2 0 -1  LU. Verksamheterna har stora svårigheter med att genomföra sin basverksamhet utan 
Myndighetskapital -2 7 5 7 6 ökade intäkter. 


Max IV
Intäkter 0 112 112 221 214
Kostnader 0 112 112 210 228
Resultat 0 0 0 11 -14
Myndighetskapital 0 2 2 13 -12


Gemensam förvaltning
Intäkter 100 78 178 862 882
Kostnader 105 65 170 851 865
Resultat -5 13 8 11 17
Myndighetskapital -1 62 61 68 70


Tekniska kst
Intäkter 32 65 97 -19 -83
Kostnader 73 119 192 107 22
Resultat -41 -54 -95 -126 -105
Myndighetskapital 62 141 203 169 193


Övriga verksamheter
Intäkter 13 12 25 142 140
Kostnader 14 10 24 146 140
Resultat -1 2 1 -4 0
Myndighetskapital -14 19 5 0 4


Campus Helsingborg
Intäkter 6 2 8 16 16
Kostnader 6 2 8 16 16
Resultat 0 0 0 0 0
Myndighetskapital 1 0 1 1 1


Bedömning


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men åtgärder är beslutade


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, åtgärder är ännu inte beslutade


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Fakulteten uppvisar ett något bättre resultat än vad vi trodde inför budget och efter kv 1. 
Prognosen är därför reviderad uppåt till +5 mnkr. Omsättningen fortsätter att öka. Det stabila 
läget med ett resultat nära noll gör att fakulteten inte anser att några speciella åtgärder är 
nödvändiga.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Fakulteten uppvisar ett förhållandevis stort överskott efter första kvartalet, vilket till största 
delen beror på engångsutbetalning av kvalitetesmedel. Prognosen pekar på att överskottet 
kommer att bestå på ungefär nuvarande nivå under hela 2014.
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Sekt ionen Personal   


Lunds universitets anställningsordning 


Universitetstyrelsen beslutade i juni 2013 om tillägg och justering av då gällande 
”Föreskrifter rörande anställning av lärare” mot bakgrund av regeringens införande 
av en ny tidsbegränsad meriteringsanställning. Universitetsstyrelsen beslutade då 
att inrätta en meritringsanställning, biträdande universitetslektor, med rätt till 
prövning för tillsvidareanställning som universitetslektor. 


Det har därefter framförts önskemål från verksamheten om förändringar i 
universitetets anställningsordning, Föreskrifter rörande anställning av lärare, för 
att lättare kunna rekrytera personer med en speciell kompetens eller personer som 
är av betydelse för att kunna vidga verksamhetens samarbete med näringslivet och 
arbetslivet i övrigt. Därtill har framförts ett behov av att även underlätta 
internationell rekrytering genom att inte ställa krav vid rekryteringen som 
svårligen kan uppfyllas av personer som kommer från andra länder.  


Universitetsledningen har även sett behov av att tydliggöra behörighetsvillkoren 
och bedömningsgrunderna för samtliga lärarkategorier för att få en tydligare 
karriärstege. Lunds universitet strävar samtidigt efter att samla alla beslut som rör 
rektors och förvaltningschefens delegationer till fakulteterna i dokumentet 
”Föreskrifter om fördelning av beslutbefogenheter och rätt att teckna avtal vid 
Lunds universitet”. Delegationer som rör rekrytering av anställning av lärare finns 
idag i ”Föreskrifter rörande anställning av lärare”. Det finns därför ett behov av att 
lyfta ut de delar som rör fördelning av beslutsbefogenheter i rekryteringsprocessen 
till ”Föreskrifter om fördelning av beslutbefogenheter och rätt att teckna avtal vid 
Lunds universitet”. En sådan ändring kommer att underlätta läsningen av 
dokumentet och underlätta förändringar framöver då det är rektor som fattar beslut 
om vem som får besluta i olika frågor medan Universitetsstyrelsen beslutar om 
anställningsordningen, idag kallat ”Föreskrifter rörande anställning av lärare”.  


Under hösten 2013 och vintern 2014 har vicerektor Nils Danielsen med stöd av 
arbetsrättsjurist Kristine Widlund arbetat fram nya föreskrifter för anställning av 
lärare samtidigt som de delar som rör rektors delegation i dessa frågor flyttas över 
till ”Föreskrifter om fördelning av beslutbefogenheter och rätt att teckna avtal vid 
Lunds universitet”. Arbetet har haft ett tydligt mål att förenkla och förtydliga vilka 
krav som kan ställas på olika lärarkategorier och att definiera den kärna som är 
gemensam för Lunds universitet och att skapa tydliga karriärvägar för lärare. Ett 
annat mål har varit att skapa ett dokument som kan användas och fungera på alla 
fakulteter utifrån deras specifika förutsättningar samt underlätta internationell 
rekrytering. Ett ytterligare mål har varit att betona vikten av att Lunds universitets 
anställningsordning är ett centralt instrument i jämställdhetsarbetet. 


2014-09-05 


Universitetsstyrelsen 
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De förslag på förändringar som nu föreslås är: 
 


• att titeln på dokumentet ändras till Lunds universitets anställningsordning, 
vilket är en anpassning till terminologin i högskoleförordningen och 
rådande språkbruk i verksamheten 


 
• att delegationer lyfts ut och tillförs, ”Föreskrifter om fördelning av 


beslutbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet” 
 


• att framhålla breda utlysningar både avseende internationell exponering 
samt breda ämnesinriktningar, i syfte att öka rörligheten, jämställdheten 
samt mångfalden bland universitets anställda 


 
• att tydliggöra när kravet på högskolepedagogisk utbildning vid anställning 


av professorer (inklusive adjungerade professorer) kan bortses ifrån i syfte 
att underlätta internationell rörlighet och samverkan med samhället i 
övrigt. Detta syftar inte på att sänka kravet på högskolepedagogisk 
utbildning, snarare tvärtom, men att i de fall det inte är rimligt att kräva 
högskolepedagogisk utbildning i samband med anställningen ska sådan 
utbildning genomföras under anställningstidens två första år i de fall sådan 
saknas och inte motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. En sådan 
förändring skulle även ersätta behovet av dokumentet ”Riktlinjer för 
tillämpning av anställningsordningens krav på högskolepedagogisk 
utbildning” 


 
• att enbart hänvisa till de behörighetskrav och bedömningsgrunder som 


finns i högskoleförordningen vad gäller anställning av gästprofessor för att 
underlätta rörligheten mellan lärosäten 


 
• att för universitetslektorer införa motsvarande förändringar som de som 


anges för professorer ovan, men där nivån på skickligheten i de uppsatta 
bedömningsgrunderna ställs på en lägre nivå. Däremot ska det inte vara 
möjligt att bortse från kravet på fem veckors högskolepedagogisk 
utbildning för adjungerade universitetslektorer då dessa i första hand 
anställs för att bedriva utbildning 


 
• att betona vikten av att i de underlag som föregår beslut om att informera 


om lediga anställningar så ska de potentiella sökande redovisas för att 
tillförsäkra ett aktivt jämställdhetsarbete (Avsnitt 2.1) 


  
• att betona att varje anställning ska ha en ämnesinriktad benämning och att  


inriktningen bestäms brett och tillräckligt övergripande. Det är väsentligt 
ur rekryteringssynpunkt för att uppnå såväl en jämnare könsfördelning 
som en ökad mångfald (Avsnitt 3.1) 


 
• att tydliggöra vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som enligt 


högskoleförordningen ska gälla för kategorierna professor och 
universitetslektor genom att särskilt markera dessa 
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• att genom smärre justeringar få en tydligare progression av kompetenskrav 
för de olika lärarkategorierna, där förmågan av att bedriva pedagogisk 
verksamhet framhålls tydligare 


 
• att vad gäller anställningskategorin universitetsadjunkt öka kravet på god 


pedagogisk förmåga, då detta är en anställning där undervisning är den 
övervägande arbetsuppgiften. I likhet med adjungerad universitetslektor 
ska det därför inte vara möjligt att vid anställning av adjungerad 
universitetsadjunkt frångå kravet på högskolepedagogisk utbildning eller 
att ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt 


 
• att ändra kraven för befordran i progressionshänseende, genom att ställa 


krav på progression både vad avser pedagogisk som 
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet. I nu gällande ”Föreskrifter rörande 
anställning av lärare” ställs enbart krav på progression inom ett av 
områdena.  Syftet är att markera vikten av den pedagogiska skickligheten 
(Avsnitt 4). 


 
Förslaget till ny anställningsordning har redovisats och diskuteras i Rektors 
ledningsråd vid tre tillfällen. De synpunkter som framkommit har därefter arbetats 
in i det nya förslaget och därefter har det skickats ut på remiss till fakulteterna och 
LUS 2014-05-04. Efter remissomgången genomfördes en information enligt 19 § 
MBL och sedan omarbetades förslaget något baserat på de remissvar som 
inkommit. Därefter genomfördes en förhandling enligt 11 § MBL där det framgick 
vad som ändrats efter informationstillfället och efter remisshantering. Vid senaste 
MBL-förhandlingen (2014-08-26) framkom enbart smärre synpunkter som har 
bejakats. 
 
 
Styrelsen föreslås besluta  
 
att Lunds universitets anställningsordning fastställs i enlighet med bifogat förslag 
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Annette Stambolovski 
Expert 


Uppföljning av Lunds universitets etablering på Medicon Village 


På Medicon Village finns idag ca 1 100 arbetsplatser fördelat mellan Lunds universitet 
med 26 procent, ESS med 21 procent, Region Skåne med 23 procent och med 30 pro-
cent företag och innovationsbolag. 11 bolag är inriktade på vård och behandling av 
cancer och är spin-off bolag från Lunds universitet. Totalt finns ca 100 organisationer 
etablerade på Medicon Village. Medicon Village AB ägs av Mats Paulssons stiftelse 
för forskning, innovation och samhällsbyggnad och har som affärsmodell att överskott 
i bolaget ska användas till forskning. Det bör på sikt ge minst 25-50 mnkr/år och uni-
versitetet, som är den i särklass största forskningsutföraren i Skåne, bedöms i öppna 
utlysningar kunna konkurrera till sig minst 20-40 mnkr/år. Det betyder att detta kan 
betraktas som en indirekt mycket stor donation och resurs för Lunds universitet.  


Vid universitetsstyrelsens sammanträde i december 2011 redovisade rektor för förut-
sättningarna för tecknande av hyresavtal med Medicon Village AB samt etablering av 
cancerforskning på Medicon Village. Satsningen beräknades till ca 60 mnkr och skulle 
hanteras genom en underbalansering av budget. Styrelsen lämnade ingen erinran mot 
rektors bedömning. Underbalanseringen har vid genomförandet av inflyttningspro-
jektet utnyttjats och har därefter täckts. Inget underskott kvarstår. 


Etableringen av universitetsverksamheter på Medicon Village har, utöver att ha tillgo-
dosett universitetets behov av lokaler inom Life Science, skapat nya samarbets- och 
utvecklingsmöjligheter mellan universitetet, samhället och näringslivet samt stärkt 
triple-helix samarbeten i regionen inom Life Science. Anläggningens geografiska läge 
i närheten till bl.a. Ideon, Edison Park, MAX IV, ESS och Science Village Scandina-
via skapar förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av en regional/ nation-
ell/internationell plattform för Life Science, forskning, utbildning, innovation och 
företagande i Lund/södra Sverige.   


Inflyttningen på Medicon Village har inneburit en samlokalisering av ca 25 procent av 
universitetets cancerforskningsverksamhet och har bidragit till en minskad fragmente-
ring av densamma. Det har medfört ökade samarbetsmöjligheter mellan verksamhet-
erna, såväl forskningsmässigt som effektivare samutnyttjande av instrument, tekniska 
plattformar och utrustning. Vid tidpunkten för det första hyresavtalets undertecknande 
förelåg ett latent lokalbehov både på BMC i Lund och på CRC i Malmö som var full-
belagda och med verksamheter som var i behov av ytterligare lokaler. Genom samlo-
kaliseringen har väsentliga lokalbehov kunnat lösas och tomtställda lokaler på BMC 
och CRC till följd av flytten till Medicon Village är idag i stort sett fyllda med nya 
verksamheter.  


2014-09-10 


Bilaga § 47 f 


STYR 2014/726 


PM 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 45 45  
E-post annette.stambolovski@rektor.lu.se 







 
 
 2 
Etablering av cancerforskning på Medicon Village 


Inför undertecknande av det första hyresavtalets 2011 med Medicon Village AB kon-
staterades bl.a. att LU var i behov av utökade lokaler inom Life Science och särskilt 
laboratorielokaler med uppskattningsvis 8 001 kvm. Hyresnivån bestämdes till 2 550 
kr/kvm exklusive universitetsintern hyressubvention med 250 kr/kvm för verksamhet-
erna. Det globala finansiella läget hade inför övertagandet av Astra Zenecas lokaler av 
Medicon Village AB kraftigt försämrats och för genomförandet av hela affären ställde 
kreditgivaren krav om hyresgarantier i form av undertecknade hyresavtal motsvarande 
50 mnkr/år under tre års tid. Universitetet gjorde bedömningen att övertagandet av 
anläggningen skulle äventyras om hyresavtal inte undertecknades samt även för lång 
tid allvarligt försvåra universitetets möjligheter att erhålla donationer, direkt eller indi-
rekt. Universitetet åtog sig hyreskostnader på Medicon Village under tre års tid med 
ett uppskattat risktagande för universitetet med ca 60 mnkr. Hyresavtalets totala löptid 
var tio år med rätt för universitetet att frånträda hyresavtalet efter tre år. Region Skåne 
gjorde samma bedömning som universitetet och ingick hyresavtal med Medicon Vil-
lage AB med motsvarande kostnadsåtagande. Medicon Village AB tog ansvar för att 
hyresavtal tecknades med övriga hyresgäster med ytterligare 10 mnkr/år under en 
treårsperiod. 


Inför hyresavtalets undertecknaden bedömdes att ca 30 procent av lokalerna var klara 
för inflyttning och den fortsatta inflyttningen skulle ske i samråd med berörda fakulte-
ter från andra halvåret 2012. I ett tidigt skede i den fortsatta planeringen av inflyttning 
av verksamheter på Medicon Village framkom förändrade förutsättningar för genom-
förande av inflyttningen. Skälen var bl.a. att förhyrda lokaler inte överensstämde fullt 
ut med verksamheternas faktiska lokalbehov och finanseringen av anknutna flyttkost-
nader behövde klargöras.  


Rektor fattade beslut (2012-10-15) om kostnadstäckning för cancerverksamhetens 
inflyttning till Medicon Village fram till 2015-12-31. Kostnader som täcks enligt be-
slutet är  


1. Hyressubvention för inflyttade verksamheter som erlägger intern lokalhyres-
kostnad med 2 300 kr/kvm, med uppräkning av hyran med KPI enligt hyresav-
talet, 


2. Verksamheten erhåller ytterligare hyresreduktion under hösten 2012 och kvar-
tal 1 2013 med 75 procent och för kvartal 2-4 med 40 procent, 


3. Flytt, ombyggnad och anpassningar av lokaler, komplettering av basutrustning 
enligt särskild basutrusningslista bifogad till beslutet. 


4. Verksamheten har rätt att frånträda ianspråktagna lokaler med tre månaders 
uppsägningstid fram till 2015-12-31om väsentliga förändringar i verksamhet-
en sker, lokalerna förutsätts vara avskiljningsbara och av sådan storlek och be-
skaffenhet att de kan nyttjas av annan verksamhet.  


5. Övriga lokalkostnader och lokaltjänstkostnader åligger verksamheten enligt 
gällande föreskrifter och regler. 


Omförhandling av hyresavtalet mellan parterna var nödvändig för att dels tillgodose 
inflyttande verksamheters faktiska lokalbehov och dels fastställa faktiskt förhyrd yta 
då skilda beräkningsgrunder tillämpats. Utfallet blev ny inhyrd yta med 8 400 kvm 
LOA, motsvarande 2 600 kr/kvm, med en årlig hyra på 21,4 mnkr fram till 2022. Uni-
versitetet har rätt att frånträda hela våningsplan senast 2015-12-31 och ny hyreskost-
nad erläggs från 2014-01-01. 


Alternativet hade varit att avbryta inflyttningsprojektet och frånträda hyresavtalet efter 
tre år motsvarande en hyreskostnad med ca 60 mnkr. Det bedömdes inte vara ett alter-







 
 
 3 
nativ och fortsatt planering, projektering, ombyggnader och inflyttning har fullföljts. 
Genom standardisering av utrustningsnivå tillsammans med medicinska fakulteten 
motsvarande BMC-nivå har kostnader relaterade till lokalanpassningar samt inredning 
och utrustning hållits inom ramarna för beräknade kostnader. Sammantaget har förse-
ningar i beräknad inflyttningstakt föranlett merkostnader i form av ökat kostnadstäck-
ningsbehov för hyror för rektor.  


Nuläge 


Lunds universitet hyr idag totalt ca 10 770 kvm på Medicon Village fördelat på fem 
olika hyresavtal med en total hyreskostnad på ca 27,5 mnkr/år exkl. KPI uppräkning. 
Lokalerna disponeras av institutioner/avdelningar inom medicinska fakulteten, LTH, 
naturvetenskapliga fakulteten samt Functional Food Science Center 
(FFSC)/Antidiabetic Food Center (AFC). Universitetet förhyr därutöver kontorsrum i 
mindre omfattning för bl.a. LU Open.  
 


Hyresavtal Kvm Årshyra tkr  Löptid 
”Stora” avtalet 8 400 21 400 2012-05-01–2022-04-30 
Astrogeobiologiskt lab 307 670 2013-07-01–2023-06-30 
FFSC/AFC 709 1 900 2013-11-01–2018-10-31 
Hälsoekonomer 167 350 2013-12-01–2016-11-30 
Djurhållning 1 188 3 210 2014-10-15–2019-10-14 
TOTALT 10 770 27 530  


Universitetet har idag ca 250 anställda som har sin arbetsplats på Medicon Village. 
Nedanstående tabell visar på inflyttningstakten 2013-2014 samt känd inflyttning under 
2015. 


Datum Verksamhet Byggnad Antal anställda 
2013-05-01 Immunteknologi B406 70 
2013-05-01 BMC Service B406 2 
2013-06-25 Onkologi B404/B406 90 
2013-07-01 TCR B404/B406 69 
2013-07-15 Astrogeobiologi B403 4 
2013-11-01 FFSC/AFC B202/203 4 
2014-02-01 Kliniska vetenskaper B404 4 


Q1 2015 NRC B404 40 
Totalt   283 


Lokalerna för försöksdjursverksamhet vid Medicon Village är utformade för en helt 
annan verksamhetstyp än den volymsmässigt dominerande vid medicinska fakulteten 
och att bygga om hade inte varit kostnadseffektivt och dessutom inneburit en bety-
dande resursförstöring. Medicinska fakulteten har nu identifierat en strategisk fram-
tidsinriktad verksamhet (Neuronano Research Center – NRC) med behov av försöks-
djurslokaler med den utformning som föreligger vid Medicon Village. Fakulteten har 
därför satsat på och undertecknat hyresavtal för djurhuslokaler på Medicon Village 
som bedöms vara ett optimalt nyttjande av dessa i den nuvarande utformningen Loka-
lerna kommer att vara iordningställda i oktober i år och kommer även att tillgodose 
cancerforskningens behov av försöksdjurslokaler på siten. I samband med ianspråkta-
gande av nämnda lokaler pågår därutöver planering och inflyttning av NRC i befint-
liga förhyrda lokaler på Medicon Village beräknat till Q1 2015. 
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Finansering 


Under 2012 finansierades initialt planeringen av inflyttningen på Medicon Village 
med 1,5 mnkr1 samt lokalkostnader och projektsamordning med 11 mnkr2 ur medel 
avsatta för finansiering av flyttkostnader med mera i samband med universitetets sats-
ning på Medicon Village samt myndighetskapital till universitetsledningens disposit-
ion.  


Redovisade och beräknade kostnader som täcks av rektorsbeslut (2012-10-15) med 
medel avsatta i resursfördelningen framgår av nedanstående tabeller (tkr). 


 


 


 2012 2013 2014 2015  
Hyrestäckning 10,3 16,4 7,6 5,0 39,3 


Kostnader för nyinskaffning av instrument till verksamheter som har delats till följd av 
flytten till Medicon Village uppgår till 4,7 mnkr. Uppskattad kostnad för iordnings-
ställande av lokaler som ännu inte tagits i bruk är 6,8 mnkr.  


Från 2013 har resurser avsatts i styrelsens resursfördelningsbeslut som också inklude-
rar planeringsförutsättningar för kommande tre år. Avsättningar, utfall för 2013 och 
budgeterade kostnader för 2014 – 2017 framgår av nedanstående tabell (tkr). Avsätt-
ningen för 2015 har ökats med 4 mnkr (från 6 till 10 mnkr) i förslaget till resursfördel-
ning för 2015. 


 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Avsatt i resursfördelning-
en 


20 000 14 000 10 000 6 000 4 000 2 200 


Utfall kostnader 2013 
samt budgeterade kostna-
der för övriga år 


26 541 11 509 9 045 4 045 3 345 2 246 


Universitetet har därutöver beslutat att medfinansiera lokalanpassningar med ytterli-
gare totalt 6 mnkr avseende laboratorielokaler, AFC och Astrogeobiologiskt laborato-
rium. Medel har tagits från medel avsatta till ledningens disposition samt rektors stra-
tegiska forskningsmedel. 


All inhyrd yta inom det ”stora” avtalet har inte tagits i bruk av universitets verksam-
heter. Enligt beräkningar från LU Byggnad återstår ca 1 100 kvm tomma lokaler efter 
NRC inflyttning på Medicon Village. Tomma lokaler återfinns huvudsakligen i bygg-
nad 406 med ca 850 kvm. Lokalerna bedöms utgöra en strategisk resurs för att tillgo-
dose framtida behov av lokaler för forskning och utbildning på Medicon Village.  


1 500 tkr för kostnader för projektsamordning har överflyttats till 2014.  
2 Summan ingår i redovisade tabeller. 


Inflyttningskostnader 2013-2014  
Lokalanpassningar 20,3 
Inredning och utrustning 7,4 
Flytt, drift mm 3,0 
Projektsamordning 2,7 
 33,4 


                       





		Uppföljning av Lunds universitets etablering på Medicon Village






Universitetsstyrelsen 


Lunds universitets anställningsordning 


Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) 
(HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. 


Anställningsordningen innehåller de regler för anställning som universitetet 
tillämpar. Anställningsordningen förutsätter att varje fakultet eller verksamhet 
som anställer lärare har en tydlig delegationsordning och information om 
rekryteringsprocessen. Mot bakgrund av varje fakultets skilda traditioner och 
förutsättningar finns även behov av ytterligare preciseringar av såväl 
behörighetskrav som bedömningsgrunder på fakultetsnivå. Fakultet får dock 
inte sänka kraven vad gäller behörighetskraven. 


1. Inledning


Goda lärare är en förutsättning för Lunds universitet att nå framgång i såväl 
utbildning och forskning som samverkan med samhället i stort. Rekryteringen av 
lärare liksom främjande av anställda lärares utveckling är således viktigt för att nå 
universitetets övergripande mål. I de övergripande målen ingår att Lunds 
universitet ska vara en attraktiv arbetsplats, en arbetsplats där personlig och 
professionell utveckling främjas. Ett systematiskt jämställdhetsarbete är ett 
väsentligt instrument för att kunna uppnå en jämn könsfördelning bland 
universitetets anställda.  


Föreliggande regelverk för anställning och befordran av lärare bygger på att 
universitetet ska erbjuda en tydlig och transparent väg till anställning och fortsatt 
karriärutveckling inom utbildning och forskning samt att graden av nödvändig 
skicklighet kan variera inom pedagogik och vetenskap/konstnärlig verksamhet 
beroende på anställningens innehåll. Utgångspunkten är att alla anställningar som 
avser utbildning och forskning ska vara läraranställningar tillsvidare. De 
tidsbegränsade läraranställningarna, såsom postdoktor, forskarassistent och 
biträdande universitetslektor, är avsedda för meritering såväl inom forskning som 
inom utbildning och för att bereda personerna möjlighet att utveckla sin kompetens 
för fortsatt akademisk karriär. 


Lärare vid Lunds universitet och särskilt deras professionella och personliga 
utveckling är synnerligen viktiga för universitetets excellens inom utbildning och 
forskning inklusive ledning och utveckling av dessa verksamheter. 


För att underlätta mobilitet och rekrytering av internationell kompetens bör 
anställningar utlysas internationellt och med en bred ämnesinriktning. 


2014-09-19 
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Högskolepedagogisk utbildning 
 
Lunds universitet ställer som krav att sökande till anställning som 
universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor, som en del av den 
pedagogiska skickligheten, ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning 
relaterad till SUHFs nationella mål omfattande minst fem veckor och utvecklat 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt 
som lärare inom högskolan. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras 
om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt och redovisas i 
underlaget för beslut om anställning. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den 
sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana 
kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå 
högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att 
kraven uppnås.  
 
De anställda lärare som idag har högskolepedagogisk utbildning omfattande fem 
veckor bör ges möjlighet att inom sin anställning erhålla ytterligare 
högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor. 
 


2. Grundläggande bestämmelser om rekrytering  


2.1 Allmänna principer för rekrytering  
Rekryteringen av lärare ska syfta till att finna lärare med bästa möjliga kompetens 
och potential för de uppgifter anställningen avser.  
 
Lunds universitet ska vid rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning dels 
inom respektive lärarkategori, dels med hänsyn till det sammanhang inom vilket 
personen ska verka.  I det underlag som tas fram inför besluten om att informera 
om en ledig anställning ska potentiella sökande redovisas med hänsyn tagen till 
jämställdhetsmålen. 
 
Kallelse 
Rektor kan kalla till en anställning som professor. Kallelse ska ske i enlighet med 
gällande föreskrifter beslutade av universitetstyrelsen. 


2.2 Lärarkategorier, rekrytering och särskilda anställningsformer 
Med lärare avses  
– professor 
– gästprofessor 
– adjungerad professor 
– seniorprofessor 
– universitetslektor 
– adjungerad universitetslektor  
– biträdande universitetslektor (från och med den 1 juli 2013)  
– biträdande universitetslektor/forskarassistent1 
– postdoktor  
– universitetsadjunkt samt   
– adjungerad universitetsadjunkt.  
                                                      
1 Möjligheten att anställa tidsbegränsat i någon av dessa anställningsformer enligt högskoleförordningen 


har upphört. En ny tidsbegränsad anställningsform för meritering har införts i 4 kap.12 a § hög-
skoleförordningen.  Enligt lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning (Dnr PE 2013/365) 
benämnas denna biträdande universitetslektor och ger en rätt till prövning till en tillsvidareanställning. 
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En professor, universitetslektor och universitetsadjunkt ska i första hand erbjudas 
en anställning tillsvidare. En anställning som universitetslektor och 
universitetsadjunkt får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
Därutöver gäller 4 kap. 10-12 a §§ högskoleförordningen i fråga om 
tidsbegränsning av en anställning. En professor kan efter pensionering anställas 
med titeln seniorprofessor i enlighet med lagen om anställningsskydd. 


2.2.1 Definitioner 
 
Adjungering  
En adjungerad professor anställs för bestämd tid och har sin huvudsakliga 
verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet. Personen ska uppfylla 
behörighetskraven för att anställas som professor. Avsteg från behörighetskraven 
får emellertid göras om personen har en unik kompetens av särskild vikt för den 
aktuella verksamheten eller för att stärka verksamhetens anknytning till det 
omgivande samhället. 
 
En adjungerad universitetslektor eller universitetsadjunkt anställs tillsvidare, dock 
längst två år i enlighet med centralt avtal2.   
 
Gästprofessor 
En gästprofessor anställs för en bestämd tid och ska uppfylla behörighetskraven 
för anställning som professor vid tidpunkten för ansökan (se 3 kap. 3 § 
högskolelagen (HL)). Personen ska ha en specifik kompetens av värde för den 
aktuella verksamheten.  
 
Förenad anställning  
En anställning som professor eller universitetslektor kan förenas med anställning 
vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning (se 
3 kap. 8 § HL). En förenad anställning ska tillföra klinisk kompetens till 
undervisning och forskning. 
 


3. Grundläggande om beredning av anställningsärende 
 
När ett rekryteringsbehov har konstaterats ska beslut fattas om anställningens 
inriktning, behörighetskrav och bedömningsgrunder (d.v.s. kravprofilen) och om 
att informera om ledig anställning. 


3.1 Anställningens inriktning 
Anställningar som professor, adjungerad professor, gästprofessor, 
universitetslektor, adjungerad universitetslektor, biträdande universitetslektor, 
postdoktor samt universitetsadjunkt eller adjungerad universitetsadjunkt ska ha en 
ämnesinriktad benämning. Den ska vara tydligt angiven och definierad med 
utgångspunkt i rekryteringsmål och jämställdhetsplaner. För att universitetet ska 
kunna uppnå en jämnare könsfördelning och ökad mångfald ska anställningens 
inriktning bestämmas brett och tillräckligt övergripande. Om särskilda skäl finns 
kan inriktningen specificeras. 
 


                                                      
2 Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare, Kollektivavtal slutet mellan 


Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2011-12-14 
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Om inriktningen på anställningen förändras över tid kan benämningen ändras. 
Detta kan ske under anställningen om benämningen blivit missvisande eller 
obsolet eller i samband prövning om befordran.  


3.2 Behörighetskrav och bedömningsgrunder 
För lärare gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den 
förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella 
anställningen. För varje ledig anställning ska en kravprofil upprättas och utgöra 
underlag för informationen om anställningen. Utöver de generella behörighetskrav 
som anges nedan för respektive anställning ska eventuellt ytterligare krav för den 
specifika anställningen anges i kravprofilen. Meritvärderingen ska göras med 
utgångspunkt i anställningsordningen och den för anställningen fastställda 
kravprofilen. 
 
Vid bedömningen av sökande vilkas meriter befinns vara likvärdiga avseende 
kompetens och progression ska hänsyn tas till om det förelegat särskilda skäl som 
påverkat den professionella utvecklingen. Med särskilda skäl avses ledighet på 
grund av sjukdom, föräldraledighet, yrkesverksamhet, tjänstgöring inom 
totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller liknande 
omständigheter. 


3.2.1. Behörighetskrav och bedömningsgrunder för respektive 
läraranställning 
 
Professor 


 
För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem 
veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte 
föreligger särskilda skäl (se inledningen).  


 
 


Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning: 
 
• Mycket god nationell och internationell nivå som forskare eller som 


konstnärlig utövare/forskare, där kravet på internationell meritering ska 
bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.  


 


 
Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den 
som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas 
som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig 
som pedagogisk skicklighet.  
 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan 
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den 
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den 
vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt 
själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor 
(se 4 kap. 3 § HF). 
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• Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att 


bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på 
olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.  


 
• God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen och/eller studerande 


vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet.  
 
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om 


sin verksamhet. 
 
• God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. 


 
Föreligger utomordentligt god pedagogisk skicklighet och god vetenskaplig 
skicklighet har behörighetskraven för att anställas som professor uppfyllts. 
 
Föreligger utomordentligt god vetenskaplig skicklighet och god pedagogisk 
skicklighet har behörighetskraven för att anställas som professor uppfyllts.  
 
 
Adjungerad professor 
 
Behörig att anställas som adjungerad professor är den som uppfyller 
behörighetskraven för professor enligt ovan. 
 
Annan skicklighet än pedagogisk och vetenskaplig ska kunna tillmätas särskild 
vikt vid bedömningen av den sammanlagda skickligheten, se avsnitt 2.2.1. 
 
Vid bedömning av den sökandes pedagogiska skicklighet ska hänsyn tas till 
karaktären i den verksamhet sökande har erfarenhet av. 
 
Är tiden för anställningen kort (högst ett år) eller i de fall anställningens 
omfattning avser högst 20 % behöver inte kravet på fem veckors 
högskolepedagogisk utbildning tillämpas. I dessa fall ska den anställde genomgå 
en anpassad högskolepedagogisk utbildning där utgångspunkten är de 
arbetsuppgifter anställningen innefattar.  
 
 
Gästprofessor 
 
 
Behörig att anställas som gästprofessor är den som är professor eller bedöms ha 
professorsbehörighet (se 3 kap. 3 § HL). 
 
 


Universitetslektor 


Behörig att anställas som lektor är  


1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk 
skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig 
kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 
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och 


2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, 
dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har 
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens 
ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan 
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den 
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra 
behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola 
bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid 
anställning av en lektor (se 4 kap. 4 § HF). 


 


För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om 
minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det 
inte föreligger särskilda skäl (se inledningen).  
 
Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: 
 
• God nationell och internationell nivå som forskare eller som konstnärlig 


utövare/forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med 
hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 


 
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och 


leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med 
varierande undervisningsmetoder.  


 
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen 


och/eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig 
självständighet.  


 
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin 


verksamhet.  
 


• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. 
 


 
Adjungerad universitetslektor 


 
Behörig att anställas som adjungerad universitetslektor inom annat än konstnärlig 
verksamhet är den som uppfyller behörighetskraven för universitetslektor. 
Särskilda skäl kan dock inte åberopas för att frångå kravet på fem veckors 
högskolepedagogisk utbildning eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat 
sätt.  
 
Vid anställning som adjungerad universitetslektor  
 
kan bedömningsgrunderna variera beroende på vilken skicklighet som efterfrågas. 
De ska tydligt framgå av kravprofilen. 
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Annan skicklighet än pedagogisk och vetenskaplig ska kunna ges särskild vikt vid 
bedömning av den sammanlagda skickligheten.  


 
 


Meriteringsanställningar 
 


Biträdande universitetslektor (gäller såväl anställda före som efter den 1 juli 2013) 
och postdoktor är tidsbegränsade anställningar som ska ge möjlighet till 
pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig meritering. I första hand ska 
anställningarna ge utrymme för meritering inom forskning. Dock ska inom ramen 
för anställningen även beredas möjlighet till högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst fem veckor för biträdande universitetslektor och tre veckor för 
postdoktor. 
  
En anställning som biträdande universitetslektor anställd efter den 1 juli 2013  bör 
utvärderas efter halva anställningstiden. Den anställde ska skriftligen få 
anvisningar inom vilka eventuella områden vederbörande speciellt behöver 
förkovra sig för att kunna befordras till en tillsvidareanställning som 
universitetslektor. 
 
Biträdande universitetslektor 
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt 
doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör 
den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande 
kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång (4 kap. 12 a HF och lokalt 
kollektivavtal om meriteringsanställning, Dnr PE 2013/365). 
 
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för 
bedömning: 
 
God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet 
av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. 
 
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska beaktas såväl 
vetenskaplig/konstnärlig förmåga som pedagogisk förmåga. I övrigt ska 
bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda 
kravprofilen.  
 
Postdoktor3 


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller 
utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som avlagts högst tre 
år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen 
ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, 
föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga 
organisationer eller andra liknande omständigheter. 
 
Vid anställning som postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: 
 
God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet 
av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. 
                                                      
3 Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och 


OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2008-09-04 
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Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig 
förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen 
fastställda kravprofilen.  
 
Universitetsadjunkt 


 
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har  
  
• avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande 
kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, 
 
• visat pedagogisk skicklighet. 
 
För anställning som universitetsadjunkt krävs högskolepedagogisk utbildning om 
mins fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte 
föreligger särskilda skäl (se inledning). 
   
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av 
sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 


 
 


Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning: 
 
• Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de 


arbetsuppgifter som ingår. 
 
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla 


undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med 
varierande undervisningsmetoder.   


 
• Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för 


anställningen. 
 
 


Adjungerad universitetsadjunkt 
 
Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt inom annat än 
konstnärlig verksamhet är den som uppfyller behörighetskraven för 
universitetsadjunkt. Särskilda skäl kan dock inte åberopas för att frångå kravet på 
fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller att motsvarande kunskaper 
inhämtats på annat sätt. 
 
Vid anställning som adjungerad universitetsadjunkt 
 
kan bedömningsgrunderna variera beroende på vilken skicklighet som efterfrågas. 
De ska tydligt framgå av kravprofilen. 
 
Annan skicklighet än pedagogisk och vetenskaplig ska kunna tillmätas vikt vid 
bedömning av den sammanlagda skickligheten.  
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3.2.2 Upprättande av kravprofil och utlysning av anställning 
Beslut om att informera om ledig anställning ska baseras på en strategisk och 
övergripande planering av kompetensbehoven. 
 
Av informationen om ledig anställning ska den kravprofil som upprättats för 
anställningen framgå. 
 
Av anställningens kravprofil ska tydligt framgå de behörighetskrav och 
bedömningsgrunder som anställningsordningen stadgar tillsammans med de 
kompletterande krav som ställs utifrån verksamhetens strategiska överväganden 
och behov.  
 
I kravprofilen vid anställning av en biträdande universitetslektor ska även 
behörighetskraven och bedömningsgrunderna för befordran ingå. Liksom vid 
rekrytering kan kraven för befordran kompletteras utifrån verksamhetens 
strategiska överväganden och behov. 
 


3.3 Generellt om olika slags beredningsorgan 
I samband med att ansökningar inkommer till en läraranställning som informerats 
ledig ska ansökningarna beredas så att den bäst lämpade erhåller anställningen. 
 
 
Om en grupp personer ska lämna förslag på sökande som bör komma ifråga för en 
anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i 
gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl (se 4 kap. 5 § HF). 
 
 
 
Vid varje fakultet ska minst en lärarförslagsnämnd finnas. Vid behov kan rektor 
även fatta beslut om tillfälliga lärarförslagsnämnder. Lärarförslagsnämnden ska 
lämna förslag på anställning som professor (inklusive adjungerad och 
gästprofessor). Hela eller delar av beredningen kan beredas av en 
rekryteringskommitté. Möjlighet finns även att inrätta en beredningsgrupp för 
övriga läraranställningar. (För definitioner se nedan). 
 
En lärarförslagsnämnd ska bestå av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två 
studeranderepresentanter.  Därutöver ska utses minst två lärarsuppleanter samt 
minst en studerandesuppleant.  En av lärarrepresentanterna ska utses som vice 
ordförande, tillika ställföreträdande ordförande. Lärarförslagsnämnden ska ha 
jämställd representation (se 4 kap. 5 § högskoleförordningen). Ska hela 
beredningen utföras av en rekryteringskommitté ska minst en 
studeranderepresentant utses i denna. 
 
En lärarförslagsnämnd är beslutsför när ordföranden och minst hälften av övriga 
ledamöter är närvarande. Institutionsföreträdare kan delta i nämndens beredning 
och har då närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.  
 
En rekryteringskommitté är utsedda ledamöter i lärarförslagsnämnden som bedöms 
lämpliga att bereda hela eller delar av beredningen för att underlätta och påskynda 
processen. Ska hela beredningen företas i rekryteringskommittén ska 
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rekryteringskommittén minst bestå av en studeranderepresentant, en 
institutionsrepresentant samt en ledamot från lärarförslagsnämnden. 
 
En beredningsgrupp är ett mindre beredningsorgan på institutionsnivå. I 
beredningsgruppen ska det finnas minst en studeranderepresentant. 
 
Vid anställning av en redan kompetensprövad professor som gästprofessor finns 
inget krav på att använda sig av ett beredande organ. Inte heller vid förnyad 
anställning som adjungerad professor, gästprofessor eller professor på konstnärlig 
grund. Dekanen kan föreslå anställning i dessa fall. 
 


3.4 Gallring, sakkunnigbedömning och yttrande 


3.4.1 Gallring 
Lärarförslagsnämnd/beredningsgrupp eller rekryteringskommitté kan efter samråd 
med berörd institution gallra bort sökande som uppenbart inte kan komma ifråga 
för anställningen innan ansökningarna överlämnas till sakkunnig(a) där så ska ske. 
Dokumentation ska upprättas där skälen framgår till varför dessa sökande inte kan 
komma ifråga för anställningen. De sökande som gallrats bort ska underrättas om 
att de inte anses komma ifråga för anställningen. Sökande som endast saknar 
högskolepedagogisk utbildning och inte på annat sätt förvärvat motsvarande 
kunskaper får inte gallras bort endast på denna grund om det inte uttryckligen 
framgår av kravprofilen att högskolepedagogisk utbildning är en förutsättning för 
den aktuella anställningen. 


3.4.2 Sakkunnigbedömning 
Vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) samt 
universitetslektor ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in 
från minst en extern sakkunnig. Sakkunnigbedömning behöver inte inhämtas om 
det är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten (jfr 4 kap. 6 § 
högskoleförordningen). Om det inte finns synnerliga skäl ska kvinnor och män 
vara jämställt representerade om bedömning ska inhämtas från fler än en person 
(jfr 4 kap. 6 § högskoleförordningen). 
 
Vad gäller anställning av biträdande universitetslektor ska ett externt 
sakkunnigutlåtande över den vetenskapliga/konstnärliga skickligheten samt den 
pedagogiska skickligheten inhämtas, om det inte är obehövligt för prövningen av 
skickligheten. 
 
Vid fler än en sakkunnig kan en gemensam beskrivning och/eller bedömning av de 
sökandes skicklighet lämnas. Vid oenighet ska detta framgå av yttrandet. 
Sakkunnig(a) kan ges i uppdrag att endast ge förslag på en tätgrupp utan inbördes 
rangordning. Sakkunnig(a) ska alltid bedöma de sökandes pedagogiska och 
vetenskapliga/konstnärliga skicklighet utifrån kravprofilen och 
anställningsordningens föreskrifter, men kan även ges i uppdrag att bedöma andra i 
kravprofilen angivna krav eller bedömningsgrunder. 


3.4.3 Yttrande 
Inför beslut om anställning ska det finnas ett yttrande.  
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3.5 Information om anställningsbeslut 
Information om anställningsbeslutet ska ges enligt 7 § anställningsförordningen 
(1994:373).  


3.6 Överklagande  
För det fall ett beslut överklagas ska yttrande till Överklagandenämnden avges. 


4. Grundläggande bestämmelser vid befordran 
 
Beslut om prövning om befordran, till en anställning som det ställs högre krav på 
behörighet för, ska baseras på ett strategiskt övervägande. I övervägandet ska ingå 
en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade bidrag till verksamhetens 
utveckling och bedömts lämplig för befordran.  
 
Befordran av biträdande universitetslektor, ska fattas inom tre månader från 
ansökan om befordran under förutsättning att ansökan ingivits i enlighet med 
fakultetens anvisningar. 
 
Befordran till professor 
 
En universitetslektor som är anställd tillsvidare vid Lunds universitet kan efter 
ansökan befordras till professor om behörighet för anställning som professor 
föreligger.  
 
Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk och 
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett övergripande och långsiktigt 
perspektiv. 
 
Befordran till universitetslektor 
 
En universitetsadjunkt som är anställd tillsvidare vid Lunds universitet kan efter 
ansökan befordras till universitetslektor om behörighet för anställning som 
universitetslektor föreligger. 
 
Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk eller 
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett övergripande och långsiktigt 
perspektiv. 
 
Befordran från en anställning som biträdande universitetslektor till 
anställning som universitetslektor4 
 
En biträdande universitetslektor (från och med den 1 juli 2013) ska efter ansökan 
befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har 
behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning 
enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som framgår av 
utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om 
befordran vid ett tillfälle. 
 
Ansökan ska inges till berörd fakultet senast efter 3 år och 6 månaders 
anställningstid. Beslut om befordran eller avslag på ansökan om befordran ska ha 


                                                      
4 Lokalt avtal om meriteringsanställning (Dnr PE 2013/365). 
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fattats senast tre månader efter ansökan. Vid förlängd anställningstid på grund av 
särskilda skäl gäller att ansökan ska inges senast efter 3 år och 6 månader faktisk 
tjänstgöring, med hänsyn till att anställningstiden inte kan överstiga 6 år och att 
ansökan måste inges senast 6 månader innan anställningen upphör.   


 


4.1 Beredning av befordringsärenden till professor och 
universitetslektor 
Beredning av befordringsärende ska motsvara beredning av anställningsärenden.  
De äldre bestämmelserna i 4 kap. 13 a, 20-22 samt 24 a §§ högskoleförordningen i 
dess lydelse före den 1 jan 2011 ska gälla ifråga om befordran från biträdande 
lektor till universitetslektor för de som anställts enligt den äldre ordningen. 


5. Ikraftträdande 
 
Med stöd av 2 kap 2 § punkten 9 högskoleförordningen (1993:100) beslutas att 
ovanstående anställningsordning ska gälla från den 1 oktober 2014 och ersätta 
styrelsens beslut den 17 juni 2011, justerad den 14 december 2012 samt 15 juni 
2013 (LS 2013/352) samt Riktlinjer för tillämpning av Anställningsordningens 
krav på högskolepedagogisk utbildning (PE 2012/94). 
 


6. Övergångsbestämmelser 
 
Förnyelse av anställning som biträdande universitetslektor eller forskarassistent 
(tidsbegränsat) som ingåtts före den 1 oktober 2011 bereds enligt 
högskoleförordningen i dess lydelse före den 1 januari 2011, se övergångsreglerna 
(SFS 2010:1064). 
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Vicerektor  


Jämställdhetsarbete avseende professorer 


Bakgrund 


Universitetsstyrelsen har gett Rektor i uppdrag att redovisa en tydlig handlingsplan 
för att öka andelen kvinnliga professorer och för att påskynda arbetet med att 
tillskapa ett mer jämställdhet universitet. Enligt Lunds universitets årsredovisning 
för 2013 var 24% av universitetets professorer kvinnor och under samma år så var 
andelen kvinnor bland nyanställda professorer 36%. Det gör att Lunds universitet 
officiellt når de rekryteringsmål som regeringen bestämt. I rekryteringsmålet ska 
antalet tillsvidareanställda och gästprofessorer inräknas, adjungerade professorer 
ingår inte. Det Universitetsstyrelsen uppmärksammat är att under vårterminen 2014 
har Lunds universitet anställt en alltför låg andel kvinnliga professorer, ca 17% och 
att de professorer som kallas i princip enbart är män. Det gör att utvecklingen går i 
fel riktning. Vidare finns ett problem med den officiella redovisningen och det är 
att det är möjligt att ge en delvis falsk bild av situationen genom att anställa fler 
gästprofessorer. Gästprofessor är en tidsbegränsad anställning och det som är 
avgörande för att uppnå ökad jämställdhet är att tillsätta kvinnliga professorer som 
blir tillsvidareanställda. Det är också nödvändigt att analysera situationen på 
fakultetsnivå. Den aggregerade redovisning som används kan dölja stora skillnader 
på fakultets- och institutionsnivå. Beroende på situationen kan olika insatser 
behövas inom olika fakulteter. 


Omedelbart efter Universitetsstyrelsens sammanträde i juni 2014 stoppade Rektor 
alla utnämningar under en veckas tid för att tydligt markera för fakulteterna att 
frågan om rekrytering och anställning av kvinnliga professorer är ytterst angelägen. 
Vidare ålades respektive fakultet att inkomma med en redovisning över antalet 
kvinnliga professurer under anställning respektive över antalet som kunde 
förväntas bli befordrade (se nedan). 


I dagsläget avsätts 4.000 tkr för aktivt jämställdhetsarbete på central nivå. Dessa 
medel hanteras av en av vicerektorerna och används för att rekrytera och finansiera 
kvinnliga gästprofessorer (Hedda Andersson). 


Kategorin adjungerade professorer ingår inte i den statistiska redovisningen. Det är 
ett problem i sig och uppfattningen från rektorssammanträdena är att de områden 
(LTH och M) som använder sig av denna anställningsform oftast anställer män. 
Adjungerade professorer är väsentliga för att bl a stärka verksamhetens anknytning 
till det omgivande samhället. Därför är det extra viktigt att anställa kvinnliga 
adjungerade professorer för att lyfta fram kvinnors kompetens utanför 
universitetssektorn. 
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 2 
Med jämn könsfördelning avses i svenska politiska sammanhang att 
könfördelningen mellan kvinnor och män faller inom spannet 40-60%. En mer 
förfinad och definierad definition är ofta mer användbar för att bedöma 
utvecklingen och vilka åtgärder som kan användas för det systematiska 
jämställdhetsarbetet. 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). 
 
Tabell 1 
 
Andelen kvinnor baserat olika anställningskategorier (beräknat på 
heltidsekvivalenter) 
 
Anställningskategori Andel kvinnor i % 
Professor 24 
Lektor 41 
Adjunkt 49 
Meriteringsanställning 44 
Forskare 40 
Doktorand 45 
Administrativ personal 70 
Bibliotekspersonal 66 
 
Om de mer förfinade definitionerna används så råder vid Lunds universitet (2013 
års officiella siffror) könsintegration för alla lärarkategorier utom professorer som 
faller inom klassningen måttligt könssegregerade. Siffrorna för övrig forskande 
personal (forskare) och för doktorander visar också på könsintegration. Ett 
observandum är att kategorierna administrativ personal och bibliotekspersonal är 
måttligt könssegregerade. Här är problematiken den motsatta, en för liten andel 
män. Slutsatsen vad gäller läraranställningar är att det råder balans för alla 
kategorier utom professorer. Det är därför nödvändigt att genomföra åtgärder som 
påskyndar processen att Lund universitet också blir könsintegrerat vad gäller 
kategorin professorer. 
 
Tabell 2 
 
Andelen kvinnliga professorer för respektive fakultet (fallande skala) baserat på 
heltidsekvivalenter, från Lunds universitets årsredovisning 2013. 
 
Fakultet Andel kvinnor i % Klassificering 
Juridiska 50 Könsintegrerad 
Humaniora och Teologi 37 Måttligt könssegregerad 
Samhällsvetenskapliga 30 Måttligt könssegregerad 
Konstnärliga 30 Måttligt könssegregerad 
Medicin 25 Måttligt könssegregerad 
Naturvetenskapliga 19 Enkönad 
LTH 15 Enkönad 
Ekonomihögskolan 10 Enkönad 
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När andelen kvinnliga professorer redovisas per fakultet framkommer en blandad 
och delvis bekymmersam bild. Lunds universitet har idag enbart en könsintegrerad 
fakultet, nämligen den Juridiska. Humaniora och Teologi är på god väg att bli det 
varför särskilda ansträngningar bör göras för få fakulteten att bli officiellt 
könsintegrerad vad gäller professorer. Inriktningen på det fortsatta systematiska 
jämställdhetsarbetet bör i första hand vara att få varje fakultet att nå den högre 
klassificeringen. Lunds universitet har tre enkönade fakulteter vad gäller 
professorer. Naturvetenskapliga fakulteten är på god väg att nå den högre 
klassificeringen och har genom systematiskt arbete gått från en nivå från 10% till 
19%. Det visar att det är möjligt att genomföra förändring om rätt åtgärder görs. 
Vad gäller Ekonomihögskolan och LTH krävs särskilda åtgärder på fakultetsnivå 
för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Medicin, LTH och Naturvetenskap är tre 
stora fakulteter och de har också haft en delvis expansiv utveckling vilket gör deras 
fördelning män respektive kvinnor får stort genomslag om redovisningen enbart 
sker på aggregerad nivå. Ekonomihögskolan bör vara extra observanta för att 
motverka bilden av att ekonomi på högre avancerad nivå är en manligt kodad 
sysselsättning. 
 
Den stora diskrepansen mellan andelen kvinnliga lektorer (41%) och kvinnliga 
professor (24%) och den långsamma utvecklingen av antalet anställda kvinnliga 
professorer de senaste åren, drygt 30% år 2009 till 36% år 2013, gör att det är 
nödvändigt att ifrågasätta de åtgärder som hittills genomförts för att öka andelen 
kvinnliga professorer. Gör vi rätt saker och i rätt sammanhang? Siffrorna kan 
variera över åren, ett exempel är mellan år 2012 och år 2013. År 2013 anställdes 
25% kvinnor efter utlysning och respektive siffra för 2012 var 11%. En motsatt 
bild fås om andelen befordrade professorer redovisas, 27% för år 2013 jämfört med 
36% för år 2012. 
 
Som jämförelse till Tabell 1 och 2 finns nedan andelen kvinnliga studenter 
fördelade på olika områden. Siffrorna är baserade på det material som publicerats 
av Annika Rejmer och Anna Sonander, Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, enheten för rättsociologi, 2013, Blir du lönsam lilla vän? Obalanser och 
genus i grundutbildningen. Tabell 3 är inlagd för att belysa skillnaden mellan 
studentpopulationen och lärarkåren, särskilt professorer. Diskrepansen har givetvis 
olika orsaker som att alltfler unga kvinnor söker högre utbildning och att dagens 
professorer speglar sammansättningen inom den högre utbildningen ett antal år 
tillbaka. Samtidigt visar Tabell 3 att könsbundna val av utbildning är en realitet. 
Det finns en paradox i det svenska samhället, Sverige är ett av världens mest 
jämställda länder men har fortfarande en kraftig segregerad arbetsmarknad. 
 
Tabell 3 
 
Antal registrerade studenter vid LU läsåret 2010/2011 fördelade på olika områden. 
 
Område Andel kvinnor i % 
Vård och omsorg 81 
Övrigt område 61 
Medicin/odontologi 59 
Humaniora och teologi 58 
Juridik/samhällsvetenskap 56 
Konstnärligt område 52 
Naturvetenskap 38 
Teknik 32 
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På central nivå finns idag ett program som ska stimulera till rekrytering av 
kvinnliga gästprofessorer, den s k Hedda Andersson professuren. Programmet har 
varit framgångsrikt genom att rekrytera kvinnliga professorer till verksamheter där 
jämställdhetseffekten har varit ett viktigt urvalskriterium. Dessa individer har 
dessutom kunnat fungera som positiva förebilder. Förra året ändrades 
utdelningspolicyn så tillvida att andelen medfinansierade professurer minskade 
från sex stycken till enbart två. Tidigare anställdes en Hedda Andersson professor 
till en kostnad på 1.000 tkr och sedan kunde medfinansiering för sex stycken 
gästprofessurer erhållas till ett belopp på 500 tkr per gästprofessor, totalt 4.000 tkr. 
År 2013 beviljades enbart en gästprofessor i Hedda Anderssons namn och två 
medfinansieringar, totalt 2.000 tkr. De resterande 2.000 tkr reserverades som 
verksamhetsstöd på 2.000 tkr för de nästa två kallade professorerna under 
förutsättning att de var kvinnor, 1.000 tkr per kallad professor. Dessa medel är 
fortfarande oförbrukade. 
 
Det finns idag vid Lunds universitet ett problem med att meriter kopplade till 
pedagogiskt arbete och akademiskt ledarskap inte värderas lika högt som 
forskningsmeriter. Det finns indikationer på att kvinnor i större grad arbetar med 
undervisning och män med forskning. Det gör att män kan ha lättare att meritera 
sig för befordran. Den stora skillnaden mellan andelen kvinnliga professorer (24%) 
och kvinnliga universitetslektorer (41%) antyder att så kan vara fallet.  
 
Planerade åtgärder 
 
• Varje beslut av strategisk natur där ekonomiska medel fördelas av Universitetet 


eller av olika fakulteter bör föregås av en jämställdhetsanalys för att utröna 
vilka konsekvenserna förväntas bli ur ett jämställdhetsperspektiv.  


• Rektor begär att Universitetsstyrelsen beviljar ett större ekonomiskt utrymme 
(4.000 tkr) för aktiva rekryteringsåtgärder avseende kvinnliga professorer 
alternativt att Rektor omdisponerar ekonomiska medel på motsvarande belopp. 


• Eventuella nya ekonomiska medel bör i första hand användas för att 
möjliggöra kvinnliga universitetslektorers kompetensutveckling så att de 
antingen kan konkurrera om utlysta professurer alternativt ansöka om 
befordran till professor. Genom att dela ut förslagsvis 250 tkr till varje individ 
kan 16 st potter delas ut. Varje fakultet garanteras minst en pott om fakulteten 
bedömer att det finns goda möjligheter för den anställde att uppnå 
kompetenskraven för professor. Det åligger fakulteterna att aktivt uppmuntra 
kvinnliga universitetslektorer att ansöka om dessa medel. Fakulteten gör sedan 
en inbördes prioritering av de sökande varefter Rektor beslutar om tilldelning. 
De resterande åtta potterna tilldelas de fakulteter där det ur 
jämställdhetssynpunkt är särskilt angeläget att andelen kvinnliga professorer 
ökar. Rektor fattar beslut om de resterande åtta potterna efter förslag av 
vicerektor. 


• Att fakulteternas jämställdhetsarbete inriktas på att stödja kvinnliga 
universitetslektorers kompetensutveckling så att de kan befordras till 
professorer. Om Rektor ges möjlighet att tilldela medel till fakulteterna enligt 
ovan är det önskvärt att fakulteterna använder sina jämställdhetsmedel på 
motsvarande sätt, antingen genom att dela ut fler potter alternativt tillskjuta 
ytterligare medel till de kvinnliga universitetslektorer som beviljats medel från 
centralt håll. 
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• Att använda kallelseförfarandet som ett strategiskt jämställdhetsinstrument. Då 


andelen hittills kallade professorer i stort sett varit män ska majoriteten av de 
nästa tio kallade professorerna vara kvinnor.  


• Att bibehålla fördelningen av de s k Hedda Andersson pengarna enligt den 
ordning som tillämpades 2013, 1.000 tkr till gästprofessor i Hedda Andersson 
namn och två medfinansieringar på 500 tkr var för kvinnliga gästprofessorer. 
Då kan 2.000 tkr per år användas för att stödja kallade kvinnlig professors 
verksamhet. Om det ej är möjligt att tillföra ytterligare ekonomiska medel för 
aktivt jämställdhetsarbete kan Hedda Andersson pengarna användas för att dela 
ut ekonomiska bidrag till kvinnliga universitetslektorers kompetensutveckling 
enligt andra punkten ovan. Den tillgängliga ekonomiska resursen (4.000 tkr) 
skulle då fördelas enligt modellen: 1.000 tkr till gästprofessor i Hedda 
Anderssons namn; 1.000 tkr till kallad kvinnlig professor; 2.000 tkr till åtta 
stycken potter á 250 tkr. 


• De fakulteter som använder sig av adjungerade professurer åläggs att ta fram 
en handlingsplan för hur andelen adjungerade kvinnliga professorer kan ökas. 


• I det underlag som tas fram inför besluten om att informera om en ledig 
anställning som professor ska potentiella sökande redovisas med hänsyn tagen 
till jämställdhetsmålen. Fakulteterna åläggs genom ett enkelt förfarande 
redovisa ett tänkt sökfält innefattande kvinnor och män. Den nya 
anställningsordningen har detta som krav. Finns ingen sådan redovisning ska 
Rektor inte fatta beslut. Om finansieringsutrymme finns och redovisningen 
visar att det finns mycket kompetenta kvinnor bör kallelseförfarande 
övervägas. Kallelseförfarandet kan användas för att både uppnå en ökad 
jämställdhet och en ökad internationalisering.  


• Fakulteterna ska tillämpa anställningsordningens krav på enkel redovisning av 
tänkt sökfält innefattande kvinnor och män för anställningar som hanteras 
fakultetsnivå (universitetslektorer, bitrände universitetslektor, adjunkt och 
postdoc). 


• De fakulteter som idag kan klassas som enkönade arbetsplatser avseende 
professorer ska till Rektor redovisa en särskild åtgärdsplan för hur andelen 
kvinnliga professurer kan öka. 


• Vid befordran ska lärarförslagsnämnder aktivt arbeta med att uppvärdera 
pedagogisk meritering och arbetsuppgifter kopplade till akademiskt ledarskap. 
Kvinnliga universitetslektorer med utomordentligt god pedagogisk skicklighet 
bör aktivt stödjas i sin strävan att bli befordrade till professorer genom att 
utnyttja anställningsordningens särskilda skrivning i detta avseende. 


• Förbättrad statistisk redovisning genom att varje fakultet inför vårterminens 
respektive höstterminens sista universitetsstyrelsemöte ska redovisa till Rektor 
andelen manliga och kvinnliga professorer inom följande kategorier; 
professorer anställda efter att ha sökt ledigkungjord anställning, befordrade 
professorer, adjungerade professorer och gästprofessorer. Rektor ska sedan 
presentera redovisningen för universitetstyrelsen. Den statistiska redovisningen 
ska baseras på antalet individer, inte heltidsekvivalenter. 


 
 
Aktuell planering per fakultet 
 
• Humaniora och Teologi: Planerar att kalla en kvinnlig professor 
• Lunds tekniska högskola: Förväntad befordran av två kvinnliga 


universitetslektorer 
• Samhällsvetenskapliga: Inget planerat 
• Juridiska: Inget planerat 
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• Medicinska: En förväntad befordran, en kvinnlig professor föreslagen i 


lärarförslagsnämnden, en adjungerad kvinnlig professor beslutad av Rektor i 
augusti 


• Konstnärliga: En kvinnlig gästprofessor, en ansökan om befordran, en förnyad 
anställning 


• Ekonomihögskolan: Inget planerat 
• Naturvetenskapliga: Fyra förväntade ansökningar om befordran 
 





		Jämställdhetsarbete avseende professorer






 
  
 
 
 
 
 
 


Univers i te tss tyre lsen  
 


 
 
  
 
 
Närvarande  
Ledamöter 
Wallström, Margot  Ordförande 
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare 
Eriksson, Per Rektor, professor Rektor  (ej § 52-54) 
Halth, Sofia Ordförande Allmänföreträdare  
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare   (fr § 47 d)  
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare (ej § 52) 
Bäcklund, Ann-Katrin Docent Verksamhetsföreträdare  
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare  
Svantesson Sjöberg, Johan Doktorand  Studeranderepresentant  
Khalil, Omar Student  Studeranderepresentant  
Skoug, Cecilia  Student Studeranderepresentant 
 
Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt 
Branting, Jacob  Vice ordförande OFR/S 
Lagerborg, Ingrid  Ordförande SEKO 
Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet 
  
Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt 
Styf, Oskar Ordförande LUS 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 
Danielsen, Nils Vicerektor (§ 49 – 50) 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Haavisto, Tarmo Sektionschef (§ 47 d) 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Pupp, Elisabeth Avdelningschef (§ 48) 
 
Frånvarande 
Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare 
   


Sammanträdesdatum 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


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


 
44 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 


 
45 Utseende av justeringsperson 
 
 Styrelsen beslutar utse Cecilia Christersson att tillsammans med ordföranden och rektor justera 
 dagens protokoll. 
 
46 Protokoll från föregående sammanträde 
 
 Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2014-06-17-18 till handlingarna. 
  
47 Information 


  
a) Rektors rapport 
  
 Rektors information 
 Bilaga § 47 a 
 
Per Eriksson informerar om aktuella frågor.  
 
b) Rapport från LUS 


  
 Oskar Styf rapporterar om bl a följande aktuella frågor:  
 - processen för rektorsrekrytering 
 - remiss om studieavgifter 
 - samarbete med Lunds kommun 
 - remiss om studiestödslagen 
 
 c) Rapport från revisionsutskottet 
 
  Föredragande: Margot Wallström 
  
 Ordföranden rapporterar från revisionsutskottet om bl a 
 
 - granskning av styrning av informationssäkerhet. Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma 
 med tydligare och mer konkret tidplan till nästa möte.  Frågan ska tas upp löpande halvårsvis till 
 dess åtgärderna är införda. 
 - granskning av ämneslärarutbildningen. Styrelsen uppdrar åt rektor att vid nästa möte 
 rapportera om planerade åtgärder. 
 
 Internrevisionen fyller en mycket viktig funktion som ”styrelsens bästa vän”.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


d) Utfall i antagningen 
  
PM 2014-09-03 från sektionen Student och utbildning 
Bilaga § 47 d  
 


   Föredragande: Tarmo Haavisto 
     
 e) Lägesrapport från MAX IV 
   
  PM 2014-09-01 från sektionen Ekonomi 
  Bilaga § 47 e 
 
  Dnr V 2014/358 
 


f) Lägesrapport från Medicon Village    
   
 PM 2014-09-10 från expert Annette Stambolovski 
 Bilaga § 47 f 


  
 Dnr STYR 2014/726 
 


  Föredragande: Annette Stambolovski  
 
 Styrelsen uppdrar åt rektor att innan årets slut till styrelsen redovisa  
 
 - ekonomisk utveckling för Medicon Village 
 - prognos för förväntad utdelning av överskott till forskning via Mats Paulsson stiftelse för 
 forskning och innovation och samhällsbyggande under perioden 2015-2018   
 
 g) Information om svar på internrevisionens granskning av informationssäkerhet  
   
  Yttrande 2014-09-01 från rektor 
  Bilaga § 47 g     
   
  Dnr STYR 2014/574    
  


 Föredragande: Susanne Kristensson  
     
 h) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser 
  


 PM 2014-08-29 från universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 47 h 
 


 i) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
   
  PM 2014-08-28 från universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 48 i 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


 
48 Information utifrån delårsrapport    
        


Delårsrapport 2014-08-11 från sektionen Ekonomi 
Bilaga § 48 
 
Dnr V 2104/1084 
 
Föredragande: Elisabet Pupp 
      


49 Information och diskussion om jämställdhetsarbete avseende professorer  
   
  PM 2014-09-04 från vicerektor Nils Danielsen 
  Bilaga § 49 
 
  Dnr STYR 2014/682 
 
  Föredragande: Nils Danielsen  
 


Styrelsen diskuterar utifrån det utsända underlaget hur Lunds universitet kan arbeta 
framgångsrikt för ökad jämställdhet. Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma i frågan innan 
årets slut. 


   
50 Beslut om revidering av anställningsordning för Lunds universitet 
  
  PM 2014-09-05 från sektionen Personal 
  Bilaga § 50 a 


 
 Anställningsordning för Lunds universitet 


  Bilaga § 50 b 
 


  Föredragande: Nils Danielsen 
  
  Dnr STYR 2014/676 
 
 Styrelsen beslutar att Lunds universitets anställningsordning fastställs i enlighet med 


bilaga § 50 b. 
 
51 Sammanträden 2015 
 
 Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum under 2015:  


 
 onsdag 18 februari 


fredag 24 april 
torsdag 11 – fredag 12 juni (internat) 
fredag 18 september 
fredag 6 november 
fredag 11 december 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
52 Beslut om nya ledamöter i beredningsgruppen för rekrytering av rektor och utseende av 


prorektor      
       


  PM 2014-09-10 från universitetsledningens kansli    
  Bilaga § 52 


 
  Föredragande: Cecilia Billgren    


  
  Dnr STYR 2014/1 
       


Styrelsen beslutar  
   


 - att Cecilia Skoug, studentrepresentant, fr o m 2014-07-01 utses att ingå i beredningsgruppen 
för rekrytering av rektor och utseende av prorektor. Cecilia Skoug ersätter Tora Törnqvist som 
inte längre är ledamot i styrelsen. 


 - att entlediga Ann-Katrin Bäcklund, lärarrepresentant, från sitt uppdrag i beredningsgruppen 
och i hennes ställe utse Tommy Andersson till ledamot i beredningsgruppen för rekrytering av 
rektor och prorektor. 


 
53 Beslut om förslag till rektor för Lunds universitet från 2015 
 
  PM 2014-09-10 från beredningsgruppen 


 Bilaga § 53 
 
  Dnr STYR 2014/1    


      
 Föredragande: Margot Wallström 


   
Styrelsen beslutar enhälligt att föreslå regeringen att utse professor Torbjörn von Schantz till 
rektor för Lunds universitet under perioden 2015-01-01 – 2020-12-31. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 


 
  
54 Eventuellt övrigt 
 
 Ordförande redogör för det arbete som nu påbörjas för att söka prorektor. 
     
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Margot Wallström 
 
Justeras 
 
 
Per Eriksson   Cecilia Christersson 
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Rapport MAX IV september 2014 


Sammanfattning 


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


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte i maj 2014. Nästa 
styrelsemöte äger rum den 2 oktober. Denna rapport bygger på statusrapporten till 
styrelsemötet i maj men har uppdaterats i tillämpliga delar. Nästa statusrapport 
presenteras i MAX IV:s styrelse i oktober.  


Ekonomi 


Fas 1 


MAX IV projektet fas 1 Budget 
inkl index 


Prognos 
maj 2014 


Diff mot 
budget 


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


Senaste prognos är från maj 2014 och nästa prognos kommer till MAX IV:s 
styrelsemöte i oktober 2014. Uppdaterad prognos presenteras på 
universitetsstyrelsen den 7 november. 


Fas 1, investeringen i den vetenskapliga utrustningen, finansieras av 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Projektet pågår 
som planerat och installation av linjäracceleratorn påbörjades i maj 2013. I nuläget 
pågår t ex skarpa tester med elektroner i linjäracceleratorn. Merparten av 
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upphandlingarna är genomförda, upphandlad summa är per augusti är 1 026 
miljoner.  
 
Acceleratorsystemet beräknas att hålla budget på 896 miljoner men utgifterna för 
infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader beräknas bli tillsammans 
68 miljoner dyrare än tidigare bedömningar enligt maj-prognosen. För att hantera 
detta har styrelsen beslutat på styrelsemöte i februari att i nuläget exkludera 
uppförandet av ett halvt strålrör, beräknad investering 49 miljoner, från fas 1. Detta 
betyder att prognosen är att projektet bedöms bli 19 miljoner dyrare än beslutad 
budget mot tidigare bedömning minus 68 miljoner.  
 
Läget vad gäller Region Skånes finansiering är fortfarande oklart. 
 
Fastigheten uppförs med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd och 
Lunds universitet som hyresgäst. Etapp 1 i bygg- och anläggningsprojektet 
överlämnades den 1 oktober 2013 i sin helhet till LU/MAX IV-laboratoriet. 
Installation och injustering av den vetenskapliga utrustningen pågår. 
  
Uppförandet av etapp 2 pågår fortfarande. Byggnads- och installationsarbetena har 
framskridit i mycket god fart och byggprojektet i sin helhet kommer att kunna 
färdigställas tidigare och till lägre kostnad än tidigare beräknat. Slutligt 
färdigställandedatum, när hela byggprojektet slutligen överlämnas till LU/MAX 
IV-laboratoriet, har därför tidigarelagts med tre månader till den 1 juni 2015. 
  
Med ca 85 % av byggbudgeten upparbetad och bokförd per den 31 juli  
 2014 ligger de faktiska byggkostnaderna cirka 6,5 % under kalkylkostnaden och 
således cirka 1,5 % under målpriset. Det innebär alltså att uppsatt besparingsmål nu 
med råge uppfyllts och incitament utfaller till entreprenören. God framdrift, 
föredömlig produktionsplanering, låga kreditivräntor, låg byggkostnadsindexering 
och en engagerad beställarorganisation har samverkat till att den ekonomiska 
prognosen nu pekar mot en slutlig, hyresgrundande anskaffningskostnad ca 260 
miljoner kronor lägre än den ursprungligen beräknade. 
  
Den framtida hyran grundas, utöver på fastighetsägarens marginal samt vunna 
incitament, på marknadsräntan Stibor 3 månader samt i viss mån på 
konsumentprisindex, KPI. Stibor 3 månader är för närvarande, den 25 augusti 
2014, 0,517 %. Enligt Riksbankens prognoser för utvecklingen av 
styrräntan/reporäntan förväntas det låga ränteläget fortsätta åtminstone ett år 
framöver. Konsumentprisindex, KPI, som påverkar byggkostnaderna och den 
framtida drift- och underhållshyran, har länge legat runt 0. Enligt prognoserna 
förväntas inga dramatiska förändringar under samma tid. Detta innebär sannolikt 
att den nuvarande situationen med låg ränta och lågt index kan förväntas gälla fram 
till och med avslutningen av byggprojektet sommaren 2015.    
 
Strålrörsuppbyggnaden 


 
Strålrör fas 2  
 


Budget 
mnkr 


Upphandlat aug 
mnkr 


Redovisat 
aug mnkr  


Fas 2 562 175 113 
Fas 2 a 265 0 0 
FinEstbeaMS 4 milj € 10 2 
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Fas 2 i projektet omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse med 400 mnkr och universiteten i Sverige med 162 
mnkr. Ett åttonde strålrör finansieras av Estland och Finland med 3 respektive 1 
miljoner euro. Upphandlingsarbete är påbörjat och installationsarbete inleds under 
senare delen av 2014 för något strålrör. Hittills flyter arbetet på som planerat och 
budgeten ser i nuläget ut att hållas. Det stora arbetet med installationen av 
strålrören kommer under 2015 och framåt. 
 
Fas 2 a omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS och SoftiMAX, och flytt 
av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. Finansiering har säkrats 
genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 15 miljoner och 
Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor.  
 
Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer att ske överlappande och detta 
kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation och 
upphandlingsorganisation.  
 
LU har beslutat om delfinansiering av det medicinska strålröret MedMAX med 
totalt 4 miljoner. Andra finansiärer är Region Skåne och Vetenskapsrådet. 
 
Driftkostnader 


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


Verksamhetens dagliga drift har hittills i huvudsak finansierats av Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet. Lunds universitet står för 47 miljoner och Vetenskapsrådet 
för 115 miljoner i 2014 års budget. En del ytterligare projekt omsätter ca 20 
miljoner vilket gör att nuvarande MAX IV-lab totalt omsätter drygt 180 miljoner 
2014. Med nya MAX IV-laboratoriet följer en större verksamhet och därmed större 
kostnader för den dagliga driften.  


Verksamhet 
 
Att notera från MAX IV-styrelsens senaste möte är de strategiska diskussionerna 
och underlagen avseende utvecklade relationer med såväl andra svenska universitet 
som med industrin. Styrelsen prioriterar arbetet med de referensgrupper och 
nätverk som finns med respektive intressenter. Ledningen för MAX IV-laboratoriet 
har i uppdrag att precisera handlingsplaner (’Road-maps’) för det fortsatta arbetet. 
Styrelsen fastställde också vid mötet den 13 maj riktlinjer för access till 
anläggningen vid investering i MAX IV-laboratoriet. 
 
Risker 
 
I ett så stort och omfattande projekt som uppbyggnaden av MAX IV finns ett antal 
utmaningar att hantera. De övergripande största utmaningarna hittills framgår 
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nedan. Riskerna kommer att uppdateras i kommande styrelserapport i samband 
med MAX IV:s nästa statusrapport. 
 
Finansiering 
Region Skånes finansiering är beslutad men vissa bokföringstekniska problem hos 
regionen gör att bidraget ännu inte utbetalts. Driftkostnaderna för MAX IV 
kommer att bli avsevärt större än för tidigare MAX-lab. Vetenskapsrådet har 
beslutat bevilja bidrag till driftskostnaderna fram till och med 2018. Detta minskar 
finansieringsrisken avsevärt men efter 2018 kvarstår risken till en del. 
 
Hyresnivå 
Den framtida hyran grundas på en kort ränta, Stibor 3 månader. Skulle räntan 
öka/minska med 1 procent ökar/minskar hyreskostnaden med cirka 14 miljoner per 
år. I nuläget kalkyleras med en fortsatt låg ränta åtminstone det närmaste året. 
Planering pågår för beredskap för en hantering om räntorna stiger framöver. 
 
Teknik 
Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 
anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV 
systemet. Just denna utmaning hanteras genom samarbeten med bl a CERN och 
ESRF som har goda kunskaper om tekniken. Vissa andra leveransproblem hanteras 
också för närvarande. 
 
Tidplan 
Förseningar i konstruktion, upphandling eller tillverkning är en utmaning i ett så 
omfattande projekt som MAX IV. Hanteras genom kontinuerlig planering, 
samarbete och kommunikation och hittills har tidplanen kunnat följas. Vad gäller 
magneterna till 3GeV-ringen har risken minskat men hålls fortfarande under 
uppsikt. 
 
Personal och bemanning 
Dimensionering av projektorganisationen, bemanning av projekten och 
upphandlingsresurserna är fortfarande de risker som bedömts som störst vad gäller 
strålrörsuppbyggnaden. 
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Aktuellt 1 
• Internationella och nationella studenter har välkomnats,


vissa problem att få svenska bankkonton


• Utomeuropeiska studenter: 490 (330) nya ht 2014, nästan i
nivå med före avgifterna, 550 ht 2010. De flesta kommer
från Kina, USA, Brasilien, Indonesien, Japan, Bangladesh,
Indien, Uganda, Turkiet, Ukraina


• Halvårsredovisningen visar på en prognos för helåret 2014
på i det närmaste en omsättning på 8 miljarder kr, en
ökning under sex år på ca 2.5 miljarder, i allt väsentligt
externa forskningsmedel. Stort tryck på medfinansiering,
infrastruktur, lokalkostnader mm
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Aktuellt 2  
• Arbete pågår om att komma åt de 82 MSEK som återstår från 


försäljningen av Ideonaktier för att använda som delfinansiering av 
vårt åtagande till ESS, 550 MSEK, därmed skulle 82 MSEK  kunna 
frigöras


• (s) har i sin valplattform gått ut med : 17 500 nya högskoleplatser 
och utöver det en höjning på 250 MSEK till S,HT och 
lärarutbildning. Även andra partier aviserar satsningar men mindre 
tydligt.


• För 2016 höjs våra fakultetsanslag med ca 40 MSEK utifrån 
liggande FoI-propp.


• Positiva signaler om möjligheten att få köpa ut MAX IV –
fastigheten och därmed sänka kostnaderna med 25 – 30 MSEK 
per år vilket kan finansiera en byggnad för en frielektronlaser 
alternativt fler strålrör
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Aktuellt 3  
• Nya studentbostäder byggs och planeras och nya regelverk 


underlättar detta.


• Akademiska hus, SYSAV och Ericshjälpen Second hand 
återvinner kasserade möbler som säljs till bl a studenter, ny 
butik uppe vid LTH invigd. LU avser att göra detsamma och 
allt baserar sig på ett examensarbete.


• Hans Eliassons stiftelse för energieffektivt byggande har 
donerat 12 MSEK och delar ut årliga priser till årets 
innovatör, årets opinionsbildare och årets talang.


• Donationskampanjen inför jubileet löper enligt plan
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Aktuellt 4  
• Debatt i Lund, som S-fak driver, är mycket uppskattad


• LUX invigt, nytt hus för HT


• Strategiska planer har tagits fram av fakulteterna där man 
utgått från LU:s strategiska plan. Vidare uppföljning 
överlämnas till kommande ledning.


• Tre MOOCs-kurser erbjuds, 16 000 studenter, Coursera.org
utgör plattformen, Greening the Economy är en av kurserna.


• Invandrarakademiker, Korta vägen – ett samarbete med 
Folkuniversitetet


• ESS, spadtag av ministrarna 2 sept
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Aktuellt 5
• Kulturnatt i Lund i morgon 20 sept, LU har många aktiviteter


• Sara Linse Snogerup, prof i fysikalisk kemi, KTH:s stora pris


• Internationell kommunal skola i Lund behöver ej följa svensk 
läroplan


• Inga aktier längre i Gazprom, ny rapport om placeringarna 
på nästa US


• Ericsson och SONY skär ner, styrgrupp från FIRS inrättades 
igår för att stödja en positiv utveckling


• Rektorsjobbet, att tänka på
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Rankning vid 
Lunds universitet
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QS World University Ranking


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


106 88 67 72 86 71 67 60


Fakultetsområden 2013 2014


Arts and Humanities 71 114


Engineering and Technology 101 101


Life Sciences and Medicine 83 75


Natural Science 63 85


Social Sciences and Management 87 87
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QS ämnesranking


Ämne 2011 2012 2013 2014


Geography & Area Studies 39 19 26 21


Environmental Sciences 39 43 32 31


Linguistics 51-100 51-100 50 51-100


Civil & Structural Engineering 43 47 51-100 51-100


Biological Sciences 51-100 51-100 46 51-100
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Lunds universitets placeringar


www.lu.se/ranking


Ranking 2010 2011 2012 2013 2014


Times Higher Education 89 80 82 123


Shanghai 101-150 102-150 101-150 101-150 101-150


Taiwan 73 83 77 82


Webometrics (Juli) 192 140 128 237 90
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QS World University Ranking


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


106 88 67 72 86 71 67 60


Fakultetsområden 2013 2014


Arts and Humanities 71 114


Engineering and Technology 101 101


Life Sciences and Medicine 83 75


Natural Science 63 85


Social Sciences and Management 87 87
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