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Sekt ionen Ekonomi  
L i se  Bröndum 


 
 


Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2016 samt prognos för 
2016 


• Lunds universitet visar per den 30 juni 2016 ett underskott på -78 mnkr
fördelat på ett underskott på -65 mnkr inom utbildning och ett underskott på
-13 mnkr inom forskning. Redovisningen av löpande semesterkostnad har
belastat resultatet med cirka -105 mnkr.


• Det finansiella resultatet är ett underskott på -10 mnkr med anledning av den
negativa räntan som finns på kontot i Riksgälden.


• I den prognos för helåret som är upprättad i samband med detta bokslut
redovisas ett överskott för året på 35 mnkr (budget - 23 mnkr) fördelat på
-53 mnkr inom utbildning (budget -63 mnkr) och 88 mnkr inom forskning
(budget 40 mnkr).


• Beräknat utgående myndighetskapital 2016 är 1 366 mnkr.
• Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas


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


• Externa bidragsinkomster uppgår till 1 534 mnkr per 30 juni, en ökning med
167 mnkr jämfört med samma period föregående år. Oförbrukade bidrag
(inkomna till Lunds universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till
3 472 mnkr, en minskning med 64 mnkr sedan årsskiftet.


• En minskning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med -137
heltidsekvivalenter till totalt 6 610.


Resultat per den 30 juni 2016 
Lunds universitet redovisar per den 30 juni 2016 ett underskott på -78 mnkr att jämföra 
med ett budgeterat underskott på -12 mnkr. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades 
ett underskott på -255 mnkr.  


Utfall Budget Avvikelse Utfall
Resultat (mnkr) 2016-06-30 2016-06-30 mot budget 2015-06-30
Intäkter 4 060 4 051 9 3 769
Kostnader 4 138 4 063 75 4 024
Resultat -78 -12 -66 -255
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Periodens intäkter visar på totalnivå liten avvikelse mot budget. Bidragsintäkterna är något 
högre och avgiftsintäkterna något lägre.  
 
Kostnadssidan totalt ligger över budget med 75 mnkr, 4 138 mnkr mot budget 4 063 mnkr. 
Förra året utbetalades totalt 512 mnkr till ESS (varav 200 mnkr i delåret), varför 
jämförelsesiffrorna mellan åren i vissa avseenden haltar. Budgetmässigt är betalningarna 
till ESS utlagda med 55 mnkr per år från forskningsanslaget under perioden 2013 till 2022. 
 
Personalkostnaderna visar ett utfall som är 170 mnkr högre än budget vilket förklaras av 
bokföring av semesterlönekostnader med 175 mnkr. Driftskostnaderna är 98 mnkr lägre än 
budget vilket kan bero både på en viss överbudgetering och på att de brukar öka i slutet av 
året. Övriga kostnadsposter visar endast mindre avvikelser mot budget. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande innebär per 
den 30 juni en bokförd kostnadshöjning med cirka 105 mnkr (65 mnkr 2015), och 
personalkostnaderna har ökats med cirka 175 mnkr. Effekten av löpande semesterkostnader 
budgeteras inte eftersom det för helåret i stort sett inte blir någon påverkan. Principen för 
redovisning av semesterlönekostnaden har ändrats under 2016 och redovisas endast totalt 
för LU och visas inte i fakulteternas utfall.  
 
Det finansiella resultatet för perioden är ett underskott på -10 miljoner på grund av den 
negativa räntan på räntekontot hos Riksgälden. Resultatandel från LUAB är +3 mnkr.  
 
Resultat för utbildning och forskning 


 
 
Resultatet för utbildning är ett underskott med -65 mnkr vilket är 33 mnkr sämre än budget. 
Avvikelsen mot budget är liten och ingen av fakulteterna visar något större underskott.  
 
Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i april visar ett beräknat utfall 
2016 som är cirka 90 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad överproduktion). 
Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer, och årets 
överproduktion kan därför inte ekonomiskt tillgodoräknas.  
 
Resultatet för forskning är ett underskott på -13 mnkr vilket är 33 mnkr lägre än 
budgeterat.  
 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat  ligger i stort sett i nivå med eller något bättre än budget, Medicin, 
LTH, Natur och Samhällsvetenskap ligger något bättre än budget totalt och Gemensam 
förvaltning något sämre. Medicinska fakultetet redovisar ett överksott med 25 miljoner  
och Gemensam förvaltning ett underskott med -6 mnkr.  
 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall
verksamhetsgren (mnkr) 2016-06-30 2016-06-30 mot budget 2015-06-30
Utbildning -65 -32 -33 -59
Forskning -13 20 -33 -196
Totalt -78 -12 -66 -255


Budgeten redovisas i tolftedelar







 
 3 
I huvudsak anges att det bättre resultatet beror främst på något ökade bidragsintäkter än 
beräknat och att återbesättning av vakanser och tjänstledigheter dröjt. Medicinska 
fakulteten anger även att utbildningsuppdraget inom omvårdnadsutbildningarna inte nås 
helt. Gemensam förvaltning anger att underskottet till största delen består av 
avvecklingskostnader. Från och med i år har redovisningsprincipen för semesterkostnader 
ändrats och dessa bokförs endast på totalnivå, därav underskottet på de tekniska 
kostnadsställena. Jämförelsetalen mellan åren på fakultetsnivå är därför inte helt 
jämförbara.  
 


 
 


 
 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2016-06-30 2016-06-30 2015-06-30
EHL 6 2 4 0 6
Humaniora, teologi -6 -7 1 -15 9
Juridik -2 -2 0 4 -6
Konst, musik, teater 2 -1 3 -4 6
LTH 8 -8 16 14 -6
Medicin 24 -1 25 -9 33
Natur 6 -1 7 -16 22
Samhällsvetenskap 12 1 11 -13 25
USV -6 -9 3 -8 2
LUKOM 1 0 1 1 0
MAX IV-laboratoriet 14 7 7 7 7
Gemensam förvaltning -1 5 -6 -5 4
Tekniska kst -141 2 -143 -219 78
Övriga verksamheter    1) 5 0 5 8 -3
Summa -78 -12 -66 -255 177
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2016-06-30 2016-06-30 2015-06-30
EHL 3 1 2 -2 5
Humaniora, teologi -5 -2 -3 -8 3
Juridik -3 -2 -1 1 -4
Konst, musik, teater 1 -1 2 -6 7
LTH 6 -5 11 -13 19
Medicin 6 1 5 -1 7
Natur 1 -1 2 -2 3
Samhällsvetenskap 4 0 4 -11 15
USV -3 -3 0 -5 2
LUKOM 0 0 0 1 -1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 2 2 0 -4 6
Tekniska kst -81 -22 -59 -15 -66
Övriga verksamheter    4 0 4 6 -2
Summa -65 -32 -33 -59 -6







 
 4 


 
 
Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 juni 2016 
uppgår till 1 534 mnkr, en ökning med 167 mnkr jämfört med samma period 2015. Nästan 
samtliga fakulteter visa på en ökning och största ökningarna återfinns hos Medicin (+44), 
LTH (+24), MAX IV (+24) och Natur (+35) men även EHL (+14) visar på en större ökning 
jämfört med samma period förra året.  
 
Största bidragsinkomsterna för årets sex första månader visar Medicinska fakulteten (505 
mnkr), LTH (347 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (263 mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 30 juni 2016. 
 


 
 
Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som inte 
förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas som 
oförbrukade bidrag. Per den 30 juni uppgår oförbrukade bidrag till  
3 472 mnkr, en ökning med 73 mnkr sedan 30 juni 2015 och en minskning med 64 mnkr 
sedan årsskiftet. De senaste årens stora ökning av oförbrukade bidrag har främst ägt rum 
inom MAX IV-laboratoriet och så är fallet även denna period. Övriga fakulteter visar i stort 
på en minskad nivå av oförbrukade bidrag jämfört med samma period 2015. 
 
Posten upplupna bidrag respektive oförbrukade bidrag är båda i delårsbokslutet upptaget ca 
30 mnkr för lågt. Resultatet för delåret påverkas inte och detta bokföringsfel kommer att 
rättas till i helårsbokslutet.  


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2016-06-30 2016-06-30 2015-06-30
EHL 3 0 3 2 1
Humaniora, teologi -1 -5 4 -7 6
Juridik 1 1 0 3 -2
Konst, musik, teater 1 0 1 2 -1
LTH 2 -3 5 27 -25
Medicin 18 -2 20 -8 26
Natur 5 0 5 -14 19
Samhällsvetenskap 8 1 7 -2 10
USV -3 -7 4 -3 0
LUKOM 1 0 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 14 8 6 7 7
Gemensam förvaltning -3 2 -5 -1 -2
Tekniska kst -60 25 -85 -204 144
Övriga verksamheter    1 0 1 2 -1
Summa -13 20 -33 -196 183


Inkomster från de största finansiärerna (mnkr) Utfall Utfall
 2016-06-30 2015-06-30 Förändring
Vetenskapsrådet 514 491 23
Knut & Alice Wallenbergs stft 110 91 19
EU 105 72 33
Statens energimyndighet 66 48 18
Stiftelsen strategisk forskning (SSF) 54 67 -13
Region Skåne 46 45 1
Formas 43 56 -13
VINNOVA 42 53 -11
Summa 980 923 57


Totala bidragsinkomster 1 534 1 367 167
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Anställda 
Antalet anställda uttryckt som en ögonblicksbild av antalet heltidsekvivalenter i juni 2016 
uppgår till 6 610, vilket är en minskning med 137 jämfört med motsvarande bild i 
jämförelsemånaden december 2015. 
 
Samtliga personalkategorier minskar i någon omfattning eller är oförändrade. De kategorier 
som minskar mest är innehavare av doktorandtjänst (-83), annan undervisande och 
forskande personal (-31) och adjunkt (-15). 
 
Minskningarna inom kategorin innehavare av doktorandtjänst redovisas främst vid LTH  
(-19), Naturvetenskapliga fakulteten (-24) och Fakulteterna för humaniora och teologi (-
20). I kategorin administrativ personal har den enskilt största minskningen skett inom 
universitetsförvaltningen (-21), men en del av minskningen beror på verksamhetsövergång. 
När det gäller kategorin professorer är förändringarna inte stora men de största 
minskningarna har skett inom Övriga verksamheter (-3) och Ekonomihögskolan (-5). 
 
I kategorin meriteringsanställning ingår i juni 2016 postdoktor (180), biträdande 
universitetslektor (81) och forskarassistent (7). Den största minskningen inom kategorin 
har skett i gruppen forskarassistenter, vilket är naturligt eftersom möjligheten att anställa 
dessa upphörde genom en förändring av högskoleförordningen 2011-01-01.  
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell.  
 


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


 
 
  


Antal heltidsekvivalenter per   
anställningskategori 2016-06-30 2015-12-31 antal %
Innehavare av doktorandtjänst 1 356 1 439 -83 -5,8%
Meriteringsanställningar 268 267 1 0,4%
Lektor 864 873 -9 -1,0%
Professor 682 680 2 0,3%
Adjunkt 237 252 -15 -6,0%
Annan undervisande och forskande personal 925 956 -31 -3,2%
Administrativ personal 1 440 1 439 1 0,1%
Bibliotekspersonal 160 164 -4 -2,4%
Teknisk personal 678 677 1 0,1%
Summa 6 610 6 747 -137 -2,0%
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Helårsprognos 2016 
Prognosen för 2016 visar ett överskott på 35 mnkr fördelat med -53 mnkr inom utbildning 
och 88 mnkr inom forskning. Prognostiserat resultat ligger 58 mnkr bättre än budget på -23 
miljoner, vilket med tanke på att omsättningen beräknas till cirka 8 miljarder får anses vara 
en mindre avvikelse, mindre än 1 %. 
 


 
 
Driftskostnaderna visade i budgeten en stor ökning och i prognosen ligger de på en lägre 
nivå än budget 2016 men högre än utfall 2015. Utfallet för 2015 var 1 536 mnkr och det 
finns skäl att anta att driftskostnadernas utveckling inte kommer att vara så stark som 
prognosen visar.  
 
Samtliga fakulteterna redovisar bättre resultat än budget i sina prognoser till årets slut. 
Störst avvikelse visar Medicin men även Natur och Samhällsvetenskap redovisar något 
större positiva avvikelser.  
 
Anledningen till Medicins avvikelse i prognosen beror på att inflödet av externa medel 
beräknas bli något bättre än beräknat medan tillsättningen av vakanser och tjänstledigheter 
är något fördröjt. Vidare anges att utbildningsuppdraget inte nås till fullo inom 
omvårdnadsutbildningarna. 
 
Vid ett prognostiserat överskott med 35 mnkr kommer myndighetskapitalet per den 31 
december 2016 att uppgå till 1 366 mnkr.   
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 
 
 


Prognos
per verksamhetsgren (mnkr) 2016 Utfall 2015 Förändring


Utbildning -53 41 -94


Forskning 88 -320 408


Totalt resultat 35 -279 314
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Totalt Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2016 2016
EHL 4 4 0
Humaniora, teologi -12 -15 3
Juridik -2 -4 2
Konst, musik, teater -1 -2 1
LTH -11 -16 5
Medicin 21 -1 22
Natur 8 -1 9
Samhällsvetenskap 11 2 9
USV -12 -19 7
LUKOM 0 -1 1
MAX IV-laboratoriet 15 15 0
Gemensam förvaltning 12 10 2
Tekniska kst 3 5 -2
Övriga verksamheter 1) -1 0 -1
Summa 35 -23 58
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu  och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2016 2016
EHL 2 3 -1
Humaniora, teologi -6 -4 -2
Juridik -5 -5 0
Konst, musik, teater -2 -2 0
LTH -8 -9 1
Medicin 10 2 8
Natur -3 -2 -1
Samhällsvetenskap 0 0 0
USV -3 -6 3
LUKOM 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0
Gemensam förvaltning 9 5 4
Tekniska kst -48 -45 -3
Övriga verksamheter 0 0 0
Summa -53 -63 10
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Avstämning mot måltal i flerårsprognosen 
Lunds universitet har som målsättning att myndighetskapitalets andel av omsättningen inte 
ska överstiga 15 % 2018. I flerårsprognosen 2019 anges måltalet till 13 %. Prognosen för 
delåret 2016 pekar på ett positivt resultat på 35 mnkr, vilket är 58 mnkr bättre än budget. 
Under förutsättning att omsättningen är konstant så kommer myndighetskapitalet med ett 
sådant resultat ligga kvar på 13 % 2019. För fakulteterna är det främst Medfak och S-fak 
som prognostiserar ett resultat bättre än budget. Måltalet för dem 2019 skulle med detta 
resultat och med oförändrad omsättning ligga något över de i måltal som anges i 
flerårsprognosen, 13 % för båda fakulteterna.  
 
 
Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bedömningsrappor 
 
 
 
 
 
  


Forskning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2016 2016
EHL 2 1 1
Humaniora, teologi -6 -11 5
Juridik 3 1 2
Konst, musik, teater 1 0 1
LTH -2 -7 5
Medicin 11 -3 14
Natur 11 1 10
Samhällsvetenskap 9 2 7
USV -8 -13 5
LUKOM 0 -1 1
MAX IV-laboratoriet 15 15 0
Gemensam förvaltning 3 5 -2
Tekniska kst 50 50 0
Övriga verksamheter -1 0 -1
Summa 88 40 48
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Bilaga 1 


 
 
 
 


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 juni 2016
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Totalt 30-jun-16 30-jun-16 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2015 2014
Intäkter
Anslag 2 198 2 208 -10 -0,4 4 415 4 413 4 415 3 946 4 204
Avgifter 343 362 -19 -5,2 725 725 725 754 724
Bidrag 1 511 1 479 33 2,2 2 957 2 941 2 975 2 776 2 549
Finansiella intäkter 5 3 2 66,7 6 5 8 25 24
Resultatandelar 3 0 3 0,0 0 3 12 0
Summa intäkter 4 060 4 051 9 0,2 8 103 8 087 8 123 7 513 7 501
Kostnader
Personal * 2 639 2 469 170 6,9 4 938 4 920 4 927 4 850 4 746
Lokaler 493 497 -4 -0,8 994 985 978 1 008 974
Övrig drift 773 871 -98 -11,3 1 742 1 684 1 756 1 536 1 463
Finansiella kostnader 15 5 11 233,3 9 12 11 18 9
Avskrivningar 218 222 -4 -1,6 443 451 453 380 325
Summa kostnader 4 138 4 063 75 1,8 8 126 8 052 8 125 7 792 7 517


Kapitalförändring -78 -12 -66 -23 35 -2 -279 -16


Beräknat utg myndighetskapital 1 253 1 319 -66 -5,0 1 308 1 366 1 329 1 331 1 609


Transfereringar och uppbörd 135 116 19 16,4 232 256 264 807 352


* Löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 175 mnkr, varav cirka 105 mnkr påverkar resultatet (utfallet 30 juni)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-jun-16 30-jun-16 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2015 2014
Summa intäkter 1 218 1 233 -15 -1,2 2 466 2 480 2 469 2 445 2 430
Summa kostnader 1 283 1 265 19 1,5 2 529 2 533 2 524 2 404 2 436
Kapitalförändring -65 -32 -33 -63 -53 -55 41 -6


Beräknat utg myndighetskapital 301 334 -33 -9,9 303 313 311 366 325


Transfereringar och uppbörd 28 23 5 21,7 46 46 46 59 52


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-jun-16 30-jun-16 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2015 2014
Summa intäkter 2 977 2 819 159 5,6 5 637 5 608 5 654 5 068 5 071
Summa kostnader 2 990 2 799 192 6,8 5 597 5 520 5 601 5 388 5 081
Kapitalförändring -13 20 -33 40 88 53 -320 -10


Beräknat utg myndighetskapital 952 985 -33 -3,4 1 005 1 053 1 018 965 1 284


Transfereringar och uppbörd 107 93 14 15,1 186 210 218 748 300


antal 30 
juni-16


antal               
31 dec-15


föränd. 
antal


förändr.  
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 356 1 439 -83 -5,8
Meriteringsanställningar 268 267 1 0,4
Lektor 864 873 -9 -1,0
Professor 682 680 2 0,3
Adjunkt 237 252 -15 -6,0
Annan underv & forskande personal 925 956 -31 -3,2
Administrativ personal 1 440 1 439 1 0,1
Bibliotekspersonal 160 164 -4 -2,4
Teknisk personal 678 677 1 0,1
Summa 6 610 6 747 -137 -2,0


Perioden Helår 2016 Förgående år


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004-2015 
samt helårsprognos 2016. 
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Lunds universitet Dnr V 
Ekonomisk rapport per 30 juni 2016 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                               Bilaga 2                               
 Utfall utb*                


30/6-16
Utfall fo*                   


30/6-16
Tot Utfall* 


30/6-16
Budget 


2016
Prognos 


2016 Fakulteternas kommentarer
Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 299 2 995 4 294 8 104 8 786
Kostnader 1 363 3 008 4 372 8 126 8 750
Resultat -65 -13 -78 -22 35
Myndighetskap. Fak 292 913 1 205 1 261 1 318
Stadskapital mm 10 38 48 48 48
Myndighetskap. Tot 302 951 1 253 1 309 1 366
Ekonomihögskolan Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Intäkter 104 82 186 365 369
Kostnader 101 79 180 361 365
Resultat 3 3 6 4 4
Myndighetskapital 39 47 86 84 84  
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 101 180 281 555 559
Kostnader 105 181 286 570 571
Resultat -4 -1 -5 -15 -12
Myndighetskapital 22 63 85 75 78
Juridiska fakulteten
Intäkter 46 29 75 148 150
Kostnader 49 28 77 152 152
Resultat -3 1 -2 -4 -2
Myndighetskapital 16 18 34 32 34
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 68 19 87 171 172
Kostnader 67 17 84 173 173
Resultat 1 2 3 -2 -1
Myndighetskapital -6 4 -2 -7 -6
Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 293 596 889 1 734 1 756
Kostnader 287 594 881 1 750 1 768
Resultat 6 2 8 -16 -12
Myndighetskapital 2 312 314 290 294
Medicinska fakulteten
Intäkter 256 1 073 1 329 2 598 2 629
Kostnader 251 1 055 1 306 2 599 2 608
Resultat 6 18 23 -1 21
Myndighetskapital 98 294 391 367 389
Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 72 462 534 1 049 1 062
Kostnader 71 457 528 1 049 1 053
Resultat 1 5 6 0 9
Myndighetskapital 42 238 280 274 283
Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 176 125 301 570 585
Kostnader 172 117 289 568 574
Resultat 4 8 12 2 11
Myndighetskapital 53 50 103 93 102
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 27 75 102 192 197
Kostnader 30 78 108 211 209
Resultat -3 -3 -6 -19 -12
Myndighetskapital 5 26 31 18 25
LUKOM
Intäkter 6 7 13 53 55
Kostnader 6 6 13 54 55
Resultat 0 1 1 -1 0
Myndighetskapital -2 11 9 7 8
Max IV-laboratoriet
Intäkter 123 123 453 459
Kostnader 109 109 438 444
Resultat 0 14 14 15 15
Myndighetskapital 0 9 9 10 10
Gemensam förvaltning
Intäkter 159 232 391 810 827
Kostnader 157 235 392 800 815
Resultat 2 -3 -1 10 12
Myndighetskapital 11 59 70 81 83
Tekniska kst
Intäkter -43 -55 -98 -235 -198
Kostnader 38 5 43 -240 -201
Resultat -81 -60 -141 5 3
Myndighetskapital 17 -238 -221 -75 -77
Övriga verksamheter
Intäkter 33 48 81 163 164
Kostnader 29 47 76 163 165
Resultat 4 1 5 0 -1
Myndighetskapital -4 21 17 12 11
* ej interneliminerat utfall Belopp exklusive transferreringar
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


Anslag frigörs när befintliga resurser istället omförs för att förbruka externa medel. Infödet av 
externa medel ökar jämfört med budget samt förbrukas bef externa medel i högre takt än förbrukat.


Fakulteten uppvisar positivt resultat, både inom forskning och utbildning. Utbilningens resultat 
beror bl a på viss underproduktion. Forskningens resultat beror främst på lägre kostnader för lön och 
drift än budgeterat. Helårsprognosen höjs. Fakulteten bedömer inte att några särskilda åtgärder 
behöver vidtas med anledning av resultatet.


Inga större avvikelser jämfört med budgeterad verksamhet noteras. En viss ökning av intäkter ger ett 
något lägre underskott jämfört med budget. En viss ökning av kostnader inom utbildning uppvägs 
av en förväntad minskning av kostnaderna inom forskningen. 


Institutionerna överlag följer budgeten. Ledningen har uppfattningen att det finns en god 
budgetföljsamhet på fakulteten överlag.  


Enligt senaste prognos förväntas årets resultat inom både utbildnings- och forkningsverksamheten 
bli något bättre än budgeterat främst beroende på ökade intäkter som ej hinner förbrukas under 
innevarande år. 


Samhällsvetenskapliga fakulteten visar ett överskott i kvartal 2 med 11,7 mkr. Resultatet är bättre än 
budget både inom grundutbildning och forskning. Prognosen för 2016 visar ett resultat på totalt 10,9 
mkr och även där ett bättre resultat inom både grundutbildning och forskning.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Inom LUKOMs myndighetskapital finns åtagande som uppgår till 12 mnkr. 


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
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Fokus på e-lärande – implementering av Lunds universitets 
handlingsplan för e-lärande 2016-2018 


Handlingsplanen finns bilagd sist i detta PM. 


Introduktion 
Målet för regeringens IT-politik är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringskommissionen konstaterade till 
exempel i rapporten En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid 
kan bli vår1 (SOU 2014:13) att behovet av utveckling inom skolområdet är mycket 
stort. Forskning visar att rätt använda kan digitala verktyg (oftast avses mjukvara) 
och resurser bidra till förbättra elevernas lärande och höja såväl motivation som 
studieresultat. Som en följd görs nu alltmer satsningar i skolan och digitala verktyg 
används allt oftare i både förskolor och i klassrummen. Hur de digitala verktygen 
påverkar lärandet och hur pedagogiken och arbetsformer kan förändras är också 
föremål för flera FoU-program. Digitaliseringen innebär stora och flera utmaningar 
för lärarna, och blir alltmer en ledningsfråga – förändrade och nya arbetssätt ställer 
krav på organisation, resurser och kompetens. De första kullarna av den generation 
som naturligt växer upp med digitaliseringen, och använder olika digitala verktyg 
har redan nått högskolan och det är hög tid att sektorn tar digitaliseringen på allvar. 
Situationen i högre utbildning belystes i ett eget avsnitt i 
Digtaliseringskommissonens rapport (SOU 2014:13, kap 5.7). Man konstaterade att 
högskolan har svårpåverkade undervisningstraditioner med svaga incitament för 
digital utveckling och att utvecklingsbehoven är minst lika stora som i skolan. Dock 
gavs inga förslag för högskolesektorn som helhet, men det konstaterades att ansvaret 
för den digitala utvecklingen i undervisningen ligger på universiteten och 
högskolorna. Genom autonomireformen har lärosätena fullt ansvar för utveckling av 
kvaliteten i sina utbildningar. Utveckling av e-lärande och digital undervisning bör 
därigenom vara en prioriterad och integrerad fråga för kvalitetsutvecklingen av 
högre utbildning. 


Lunds universitet 
Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden (UN) beslöt vid sitt 
sammanträde den 10 april 2013 att låta göra en utredning av e-lärande och MOOCs 
vid Lunds universitet (SU 2013/132). Utredningen resulterade i två omfattande 
rapporter2, som båda även uppmärksammades nationellt: 


1 https://digitaliseringskommissionen.se/rapporter/en-digital-agenda-i-manniskans-tjanst-
en-ljusnande-framtid-kan-bli-var-sou-201413/  
2 http://www.ahu.lu.se/utveckling/e-larande-centrum/ 
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• Utveckling av MOOCs vid Lunds universitet (slutrapporterad i januari 
2014) 
- omfattande en redovisning av de särskilda förhållanden som gäller organisation, 
etablering och formell status för kurser samt förslag på ett projekt för att etablera 
och genomföra MOOCs vid Lunds universitet 
 


• Utveckling av e-lärande vid Lunds universitet (slutrapporterad i maj 2014) 
- omfattande en genomförd lägesbeskrivning och behovsinventering vad gäller e-
lärande inom universitetet och föreslå hur stöd för utveckling av e-lärande bör 
utformas samt ett förslag till handlingsplan för e-lärande vi Lunds universitet. 
 


Öppna nätbaserade kurser (moocar) 
Nationellt har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) nyligen rapporterat sitt 
regeringsuppdrag att utreda och redovisa ”Öppna nätbaserade kurser (MOOC) i 
svensk högskola” (Rapport 2016:1) och en remissrunda är nyligen avslutad. I det 
uppdrag som bestod i att utreda om och i så fall hur öppen nätbaserad utbildning ska 
kunna inkluderas i svensk högskola har UKÄ dragit slutsatsen att öppna nätbaserade 
kurser kan inkluderas och att de dessutom är en möjlighet att möta stora utmaningar. 
I rapporten pekar UKÄ på tre tänkbara utvecklingslinjer som skulle kunna göra att 
öppna nätbaserade kurser kan bidra till utvecklingen inom högre utbildning; 1) de 
lärosäten som vill får möjligheter att utveckla öppna nätbaserade kurser och 2) 
lärosätena får samtidigt möjligheter att utveckla hybridkurser, dvs. kurser som ges 
både som öppna nätbaserade kurser och som utbildningsmoduler i ordinarie 
utbildning samt 3) samarbeten kring gemensamma nätbaserade utbildningsmoduler 
för likartade kurser på grundläggande nivå i ordinarie utbildning underlättas. 
Utbildningsmodulerna kan med fördel kombineras med lokala seminarier och lokal 
examination. UKÄ har också försökt ta fram ett så färdigt förslag som möjligt när 
det gäller hur och i vilken omfattning öppna nätbaserade kurser kan inkluderas i 
svensk högskola. Därför ger UKÄ ett färdigt författnings-förslag och ett förslag till 
hur öppna nätbaserade kurser kan finansieras. Lunds universitets egen MOOC-
utredning och de oklarheter som där lyftes fram, kvarstår dock i UKÄ:s utredning. 
Högskolesektorn väntar nu spänt på regeringens respons på de förslag UKÄ ger. 
 
Digital undervisning och e-lärande 
I det följande fokuseras kortfattat på huvudragen i Lunds universitets utredning om 
e-lärande (maj 2014) och den handlingsplan som efter en grundlig remissbehandling 
beslutades i UN den 11 maj 2015.  Utredningen bedrevs med stöd av en projektgrupp 
och med insatser från flera olika medarbetare. Projektledare var docent Åsa 
Lindberg-Sand, föreståndare för CED. Slutrapporten innehöll fyra fristående bilagor 
(undersökningar): 
 


1. Intervjustudie - Utveckling av e-lärande och digitala lärandemiljöer vid Lunds 
universitet (Hanne Smidt och Max Persson). 


2. Resultatsammanställning - Enkät om e-lärande och digitala verktyg bland lärare 
inom Lunds universitet 2014 (Monica Wendel). 


3. Översikt av internationell och nationell policy om e-lärande (Ebba Ossiannilsson) 
4. Utredningens aktiviteter samt deltagare i projektorganisationen 


 
Lunds universitet var bland de första lärosätena i Sverige när det gällde introduktion 
och användning av e-lärande. Redan i början av 1990-talet gjordes som första 
svenska universitet en stor satsning på utvecklingen av IKT, bland annat projekt för 
att säkra studenterna tillgång till datorer, och några år senare utveckling av 
distanskurser och etablering av ett nätverk av personer som kunde fungera som IT-
ambassadörer på fakulteterna. Fort- och vidareutbildning över nätet blev ett 
prioriterat område. Många av de som fortfarande är aktiva inom universitetet vittnar 
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om att det vid den tidpunkten fanns ett stort och positivt engagemang för 
utvecklingen av e-lärande både på ledningsnivå och ute på institutionerna. 
 
Efter den första samlade satsningen på att utveckla universitetsgemensamt stöd till 
e-lärande har utvecklingen främst ägt rum bottom-up och med utgångspunkt i 
engagerade lärares utvecklingsarbete. Användningen av lärplattformar och digitala 
verktyg i undervisningen har därför främst utvecklats mycket kursnära på 
institutioner och fakulteter och på många olika sätt. Man kan även se att några av de 
miljöer som redan på 1990-talet var mycket aktiva och som sedan dess arbetat 
kontinuerligt med utveckling av nätburen undervisning idag har kommit mycket 
långt. Senare års stagnation och urholkning av utbildningsresurserna har dock gjort 
att antalet nätburna distanskurser minskat avsevärt, och därmed även haft negativ 
påverkan på utvecklingen av e-lärande, även om den hålls vid liv av eldsjälar. 
 
Under det senaste decenniet har fakulteter och institutioner i många fall byggt upp 
egen infrastruktur för att stödja utvecklingen av digitaliserad undervisning och e-
lärande. Både omfattningen av och innehållet i detta stöd varierar emellertid i stor 
utsträckning. Det finns miljöer med välutvecklat e-lärande och andra nästan helt utan 
stöd. Även inom fakulteter där det finns tillgång till tekniskt och pedagogiskt stöd 
ser användningen ut att i hög grad variera mellan olika kurser. Tillgången till stöd 
för undervisning och e-lärande vid Lunds universitet är därmed mycket ojämn. 
 
Inom universitetets pedagogiska utvecklingsenheter, CED (nu AHU på HT-fak), 
MedCUL (M-fak), Genombrottet (LTH) och PLUS (N-fak), har frågor om stöd för 
e-lärande blivit allt viktigare. Idag innefattar de högskolpedagogiska kurserna 
vanligtvis inslag som rör undervisning med digitala verktyg och nätbaserade miljöer, 
dock i begränsad omfattning. Det finns ett stort behov av fördjupande 
högskolepedagogiska kurser om utveckling av utbildningar där inslag av digitala 
verktyg och resurser syftar till att höja kvaliteten på studenternas lärande. Det 
pedagogiska stödet för utveckling av e-lärande, digitaliserad undervisning och 
utveckling av lärares digitala kompetens har hittills haft en relativt begränsad 
omfattning om avsikten varit att större grupper lärare ska utveckla digital kompetens 
för nätburen undervisning. 
 
Intervjustudie 
En intervjustudie genomfördes inom e-lärandeutredningen 2014 med fokus på praxis 
inom Lunds universitet då det gäller e-lärande och digitala lärandemiljöer. I dessa 
intervjuer från fakulteterna och USV deltog prodekaner, utbildningsansvarig vid 
fakulteten, lärare med stor erfarenhet inom området, bibliotekarier, pedagogiska 
utvecklare och IT-ansvariga.  
 
Alla fakulteter och USV arbetar med e-lärande på något sätt, men det finns stora 
skillnader både mellan och inom fakulteterna då det gäller hur långt man har kommit 
inom området e-lärande och hur organisationen ser ut när det gäller pedagogiskt som 
tekniskt stöd och infrastrukturer. Det som nu ökar i omfattning är former av blended 
learning där digitaliserad undervisning och undervisning på plats kombineras på 
olika sätt.  I intervjuerna beskrivs utvecklingen av e-lärande sedan 1990-talet som 
framförallt eldsjälsdriven, och merparten av lärarna arbetar fortfarande ensamma 
med att utveckla sin pedagogik och användning av e-lärande på sina kurser. I stort 
sett har ingen fakultet någon strategi eller handlingsplan för utveckling av e-lärande. 
Inte heller finns någon fakultetsgemensam överblick över genomfört eller pågående 
utvecklingsarbete kring e-lärande och utvecklingen som skett hittills är ojämn både 
mellan och inom enskilda fakulteter. När det gäller lärares digitala kompetens 
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framkom i studien att det finns stora skillnader i lärarkollektivet. De intervjuade 
lärarna upplevde i många fall att universitet varken uppskattar eller belönar deras 
pedagogiska utvecklingsarbete i form av tid, resurser och karriärmöjligheter. 
 
Lärarenkät 
Inom utredningen genomfördes också en enkät som handlade om digital kompetens 
utveckling svarsfrekvensen var cirka 40 %. Totalt sett visade resultaten att knappt 
30 % av lärarna ansåg sig ha ganska eller mycket stor kompetens inom e-lärande. En 
något större grupp, 36 %, angav att deras kompetens är relativt låg. Det är främst 
inom USV och J som lärare menar sig ha utvecklat sin kompetens medan den upplevs 
något lägre bland lärare inom S och M, som också är fakulteter där e-lärande har 
starkt fotfäste.  När det gäller intresse för utvecklingsarbete är det nästan 40 % som 
har ett stort intresse för att delta i sådant arbete medan ungefär lika många svarar att 
de inte känner sig speciellt hågade. Detta gäller oavsett fakultetstillhörighet. En fråga 
av betydelse för universitetets och fakulteternas planering av utbildningsinsatser är 
hur förhållandet mellan intresse och deltagande ser ut. Intresset för 
utbildningsinsatser, totalt sett, är markant mer utbrett än erfarenheterna av att delta. 
 


 
Andelen (%) lärare på LU (som svarat på enkäten) som har intresse av att utbilda 
sig inom e-lärande respektive andelen som deltagit i någon form av utbildning. 
 
 
I förhållande till storleken av de grupper som har relativt stor erfarenhet av 
digitaliserad undervisning finns det således ett mer omfattande intresse både för att 
få mer utbildning och stöd för utveckling av e-lärande. När lärare anger vilket stöd 
som behöver utvecklas kommer produktion av audio/video-material (för t.ex. flipped 
classroom), digitala examinationer och e-böcker högst på listan. Över hälften av 
lärarna anser att det finns ett stort behov av stöd för detta. 
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Andelen lärare (%) som bedömer att det kommer att finnas stort behov av stöd för 
utveckling av olika nätpedagogiska aktiviteter, där det domineras av audio/video 
(“flipped classroom”), digital examination och e-böcker. 
 
Sammanfattning - lärarnas digitala kompetens 
Ett genomgående mönster i resultatet är en tendens till uppdelning av universitets 
lärarkollektiv i relation till utveckling av nätburen undervisning. Denna 
övergripande fördelning slår igenom i flera frågor och visar att lärarna kan delas upp 
i två löst avgränsade grupperingar.  
 
En grupp som omfattar cirka 15-25 procent av lärarna. De har erfarenhet av flera 
olika former av digitaliserad undervisning och e-lärande och har också ofta gått 
kurser i elärande. De är positiva till och intresserade av att medverka i utvecklingen. 
De instämmer i att nätburen undervisning kan ge bättre kvalitet i utbildningen.  
 
En något större grupp, kanske 30-40 procent av lärarna, redovisar begränsad eller 
mycket liten erfarenhet, men även ett svagare intresse för utveckling av e-lärande. 
De föredrar salsbunden undervisning och ställer sig tveksamma till om nätburen 
undervisning t.ex. kan medverka till att utveckla studenternas kritiska och 
självständiga tänkande eller bättre kvalitet i utbildningen.  
 
Intressant att notera är här att över hälften av alla lärarna (52 %), uttrycker intresse 
för att delta i utbildning och diskutera utvecklingen inom e-lärande och digitala 
verktyg. Mest omfattande är intresset inom de fakulteter där e-lärandet redan är 
utbrett, främst HT, M och USV/J. Även här framkommer bilden av att ”mer vill ha 
mer”. När lärare har börjat engagera sig i digitaliserad undervisning och elärande 
eller ser detta utövas i sin närmiljö ökar deras intresse för diskussioner av 
utvecklingen och av att delta i kurser och medverka i utvecklingsarbete. 
 
Det stora intresset bland undervisande personal för utbildning och stöd för e-lärande 
i kombination med många lärares knappa erfarenhet av detsamma innebär att 
behovet av utbildning bör kunna betraktas som stort. Om svarsmönstret i 
undersökningen kan anses någorlunda giltigt för hela gruppen lärare vid universitetet 
innebär det att en grupp på betydligt mer än 1000 lärare har begränsad erfarenhet av 
nätundervisning, med undantag för användning av kurshemsidor och e-tidskrifter 
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och digitala medier, och behöver kompetensutveckling samt tekniskt och 
pedagogiskt stöd för att komma vidare. 
 
 
Utredningens slutsats och handlingsplan 
Den bild som växt fram under de senare år, exempelvis inom LERU3 och också 
understrykt i Digitaliseringskommissionens rapport4 samt i LU:s egen utredning, 
visar att hela undervisningen i högre utbildning står inför genomgripande 
utmaningar. Det ställs krav på ett bättre införande av digitala verktyg och en 
utökning av nätburen utbildning, exempelvis som blended learning, för att 
upprätthålla och utveckla kvaliteten i undervisning och lärandet mer generellt.  
 
För att Lunds universitet åter ska synas i den digitala frontlinjen har vi stora 
utmaningar att tackla under de närmaste åren. Det finns många förhållanden inom 
universitetet som gör att denna utveckling inte tar fart av sig själv helt bottom-up. 
Ansvaret för detta kan inte läggas uteslutande på kursnivå eller på enskilda lärare 
(eldsjälarna). Om Lunds universitet vill lägga sig i framkant när det gäller 
Utveckling av utbildning som på bästa sätt utnyttjar de kraftfulla möjligheter som 
den digitala utvecklingen i stort för med sig, kommer det att krävas systematiska och 
uthålliga satsningar såväl på fakultetsnivå som på universitetsgemensam nivå de 
närmaste åren.  
 
En sammanfattande bild av de utmaningar och problem som utvecklingen av e-
lärande vid universitetet behöver tackla, ringar in den övergripande inriktningen på 
de åtgärder som är väsentliga för utvecklingen både på lång och på kort sikt. De 
åtgärder som föreslås i e-lärandeutredningen och som ligger till grund för den 
handlingsplan som utbildningsnämnden beslutade om i maj 2015 är att Lunds 
universitet måste.. (men detta är väl inte åtgärder? Jag uppfattar formuleringarna som 
målsättningar) är att Lunds universitet måste: 
 


• visa att den digitala utvecklingen av undervisning och lärande i högre 
utbildning är en väsentlig lednings- och kvalitetsfråga för universitetet, 
 


• öka användningen av e-lärande och digitalt stöd för undervisningen på 
campus och i nya former av distansutbildning både för att förbättra 
lärandet och för att bredda utbildningsutbudet och nå nya grupper 
nationellt och internationellt, öka universitetsgemensam samverkan kring 
systemförvaltning samt stöd och service för pedagogisk tillämpning av e-
lärande och digitala redskap och resurser i undervisningen, 
 


• stärka gränsöverskridande kunskapsöverföring kring utveckling av 
digitaliserad undervisning och e-lärande över hela universitetet samt 
uppmärksamma och belöna goda utvecklingsinsatser, 
 


• förstärka insatser för, samt uppmärksamma och belöna, lärares 
kompetensutveckling inom e-lärande, 
 


• ta initiativ till innovation och forskningssamverkan kring utveckling av 
digitala läromedel och e-böcker samt 


                                                      
3 LERU advice paper No. 16, June 2014 Online learning at research-intensive universities. 
http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP16__Online_Learning_at_RIUs_final.pdf   
4 En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår4 (SOU 2014:13) 



http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP16__Online_Learning_at_RIUs_final.pdf
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• medverka till att lyfta frågor om den digitala utvecklingen i högskolans 
utbildningar på nationell och internationell nivå. 


 
 
Parallellt med e-lärandeutredningen gjordes utredningen “Högskolepedagogisk 
utveckling och utbildning - strategi för långsiktig högskolepedagogisk utveckling 
och modeller för högskolepedagogisk utbildning (2014-01-03). Denna utredning 
resulterade i en omorganisation av den högskolepedagogiska verksamheten, där 
CED övergick till AHU (avdelningen för högskolepedgogisk utveckling), vid 
institutionen för utbildningsvetenskap, HT-fakulteterna. AHU har fått det 
universitetsgemensamma uppdraget att som universitetets nav, i samverkan med 
fakuleterna och på uppdrag och uppföljning av utbildningsnämnden, svara för 
utvecklingen och stöd för e-lärande, såväl pedagogiskt som stödfunktioner av 
digitala verktyg i enlighet med beslutad handlingsplan (se nedan). 
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BILAGA 
 
Handlingsplan för utveckling av e-lärande vid Lunds 
universitet 2016-2018 
 
Fastställd av den universitetsgemensamma utbildningsnämnden 2015-05-20. 
 
Lunds universitet ska under perioden prioritera utveckling av e-lärande som 
en väsentlig lednings- och kvalitetsfråga: 
 
Universitetet ska behandla utveckling av e-lärande i lärande, undervisning och 
examination som en väsentlig lednings- och kvalitetsfråga på alla nivåer och 
särskilda medel bör avsättas för perioden 2016-2018. 
 
Universitetet ska verka för en ökad användning av e-lärande och digitalt stöd för 
undervisning och examination både på campus genom blended learning och i 
nätkurser med såväl nationell som internationell räckvidd. 
 


• Utbildningsnämnden följer upp resultat av projekt och särskilda satsningar. 
• Uppföljning av e-lärande och virtuella lärandemiljöer ska ingå i LU:s 


kvalitetssäkring av kurser och program. 
 
 
Lunds universitet ska under perioden verka för infrastrukturell utveckling och 
universitetsgemensam samverkan kring e-lärande: 
 
Universitetet ska bygga upp samverkan och en gemensam kunskapsbas för den 
växande uppsättningen elektroniska system som etablerats som stöd för 
undervisning och e-lärande i ett universitetsgemensamt nätverk: PedsamIT. 
 


• Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling ansvarar för att etablera 
PedsamIT i samverkan med universitetets IT-strateg, fakulteterna och 
USV. Resultatet redovisas för Utbildningsnämnden. 


 
Universitetet ska vidareutveckla ett sammanhållet högskolepedagogiskt stöd och 
teknisk samverkan kring de tekniska system som bedöms ha betydelse för utveckling 
av e-lärande. 
 


• PedsamIT, i samverkan med avdelningen för högskolepedagogisk 
utveckling, får i uppdrag att upprätthålla ett universitetsgemensamt 
samarbete kring frågor rörande de tekniska system som används för e-
lärande. 
 


• Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling ska, i samverkan med 
fakulteternas högskolepedagogiska enheter, utforma 
universitetsgemensamt stöd för lärare i hur lärplattformar och digitala 
system kan användas för att utveckla lärande, undervisning och 
examination. 
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Lunds universitet ska under perioden öka stödet för högskolepedagogisk 
utveckling av och utbildning för e-lärande: 
 
Universitetet ska verka för att den behörighetsgivande högskolepedagogiska 
utbildningen som universitetet erbjuder också ska lägga en grund för utveckling av 
lärares digitala kompetens. 
 


• Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling ska tillsammans med 
övriga högskolepedagogiska enheter göra en översyn av universitetets 
högskole- pedagogiska kursutbud med särskilt fokus på progression i 
utveckling av lärarnas digitala kompetens samt föreslå utveckling av 
kursutbudet. 


 
Universitetet ska stärka samverkan kring och ge ökat stöd till pedagogiska ledare 
för integrering, användande och utveckling av e-lärande i kurs- eller program- 
övergripande perspektiv. 
 


• Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling ska tillsammans med 
övriga högskolepedagogiska enheter ta fram kurser eller annan verksamhet 
för utveckling av e-lärande i kurs- eller programövergripande perspektiv. 
Verksamheten ska utvärderas och redovisas för Utbildningsnämnden. 


 
Universitetet ska vidareutveckla Teaching & Learning Lab till ett e-lärande- 
centrum vid avdelningen för högskolepedagogisk utveckling i samverkan med övriga 
högskolepedagogiska enheter och fakulteterna. 
 
Universitetet ska kontinuerligt följa utvecklingen av digitala system och redskap för 
e-lärande i syfte att pröva och utvärdera deras relevans för lärande, undervisning 
och examination. 
 


• Respektive systemägare har ansvar för utvärdering och uppföljning av hur 
de digitala systemen används och arbetet samordnas inom PedsamIT. 
 


• Universitetets e-lärandecentrum ska i samverkan med de högskole- 
pedagogiska enheterna pröva nya digitala verktyg och system, lägga fram 
förslag till utveckling av nya funktioner och till universitetsgemensamma 
satsningar beträffande e-lärande. Arbetet redovisas för 
Utbildningsnämnden. 


 
Universitetet ska följa, stödja och bidra till forskning om e-lärandets betydelse för 
studenternas lärande samt för utvecklingen av undervisning och examination. 
 


• I uppdrag och resurser för de högskolepedagogiska utvecklingsenheterna 
bör ingå att följa, stödja och bidra till forskning om e-lärandets betydelse 
för studenternas lärande samt för utvecklingen av undervisning och 
examination. 
 


• Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling ska, i samarbete med 
fakulteterna, verka för att universitetet söker externa forskningsmedel inom 
e-lärandeområdet. 


 
 


 





		Fokus på e-lärande – implementering av Lunds universitets handlingsplan för e-lärande 2016-2018
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Rekommendationer i anledning av 
Macchiarini – vad gör LU
SUSANNE KRISTENSSON 2016-09-22


Ansvar


Ur rapporten:


• Delegering förutsätter att ledningen vidtar tillräckliga åtgärder för att de till vilka
ansvaret delegeras kan utföra sina uppgifter väl.


• Uppföljning att vad som delegeras utförs väl.


• Konsistoriet / styrelsen har ett ansvar för att processer och rutiner är
ändamålsenliga och fungerar väl.
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Kritik


• Nonchalans och okunskap mot regler


• Bristfällig rekrytering


• Bristande hantering av information / handlingar (diarieföring och arkivering)


• Bristande ärendehantering, ex hanteringen misstänkt oredlighet i forskning som 
saknar bl.a. beslutsmotivering


• Bristande hantering av bisysslor


• Oklar linje när rektor går in i rekryteringsprocessen


• Oklara gränser universitet - sjukvård


Satsning på excellens – fartblindhet?
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Nonchalans mot regler


Krav på att följa regler kan uppfattas som tidsödande trakasserier från 
perspektivlösa och inskränkta formalister.


Ett lättsinnigt förhållningssätt till formalia ökar risken för misstag i sak.


LU:


Tone at the top!


Kulturförändring!


Handläggningsordning för misstänka oegentligheter


Handläggningsordning för hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet


E-utbildning om statstjänstemannarollen


Utbildningar inom arbetsrätt samt lag och rätt


Bristfällig rekrytering


KI bör i sina rutiner för anställningsärenden reglera bla. CV-granskning, 
sakkunnigbedömning, referenstagning och dokumentation


LU: 


- anställningsordning


- projekt att se över rekryteringsprocessen 
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Bristande hantering av information / handlingar 
(diarieföring och arkivering)


LU:


- Regler och rutiner för dokumenthantering finns


- Forskningsnämnden har tillsatt arbetsgrupp med uppgift att ta fram en plan för 
hur vi kan säkerställa tillgången till våra forskningsdata i framtiden. 


- UFLG arbetar med dokumenthantering som en prioriterad fokusfråga 


- Arkivariepool finns för att stötta verksamheterna i ordnande och förtecknande av      
våra handlingar.


- Registratorsnätverk kommer igång på nytt under hösten


- Obligatorisk utbildning för handläggarbehörighet i ärendehanteringssystemet


Bristande ärendehantering, ex. saknar 
beslutsmotivering i oredlighetsärendet


LU har handläggningsordning för misstänkt vetenskaplig oredlighet sedan 2010 
som fungerar väl. Samtliga beslut som rektor tagit baserat på nämndens utredning 
är väl motiverade. Vidare ingår allt material som haft betydelse för ärendet i 
beslutet. 


Handläggarhandbok finns 


Behov av generell handläggarutbildning. 
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Bristande hantering av bisysslor


LU har väl genomarbetade regler för bisysslor inkl. beskrivande PM som 
underlättar bedömningarna. Dock finns behov av:


- Uppföljning av hur reglerna följs – har påbörjats av sektionen Personal


- Ännu bättre stöd vid bedömningen av bisysslorna


- Respekt för vikten av att anmäla bisysslor


Hantering av delegering


KI bör skapa grundläggande kännedom och förståelse hos sina medarbetare om 
hur ansvar fördelas och om delegering.


Återkallande av delegation ska dokumenteras och följas upp


LU:


- Delegationsordning 


- Ledarskapsutbildningar


- Arbetsmiljödelegation 
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Oklara gränser universitet - sjukvård


LU:


- arbete pågår med att ta fram dokument om affiliering


Övrigt


- Etikrådet


- Utredning om organisation för hantering av personuppgifter
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Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon dir  046-222 19 46, växel 046-222 00 00  E-
post  Moa.Lindell@rektor.lu.se 


Stacey Sörensen 
Vicerektor 


 


Utseende av styrelse för MAX IV-laboratoriet 


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


Mandatperioden för styrelsen för MAX IV-laboratoriet löper ut 2016-10-31. 
Rektor och vicerektor med ansvar för forskning Stacey Sörensen har i dialog med 
MAX IV-laboratoriets direktör tagit fram ett förslag för bemanning av ny styrelse. 
Förslaget är framtaget i samråd med Vetenskapsrådet och Verket för 
innovationssystem. Förslaget syftar till att skapa en balans avseende 
nationstillhörighet, näringsliv och offentlig sektor, kvinnor och män och 
vetenskaplig bakgrund.  


Rektor föreslår universitetsstyrelsen att utse följande personer att ingå i styrelsen 
för MAX IV-laboratoriet för mandatperioden 2016-11-01 – 2019-12-31: 


- Professor Hans Hertz, KTH Royal Institute of Technology, Sverige
(omval). Utses till ordförande.


- Professor Richard Neutze, Göteborgs universitet Sverige (omval)
- Professor Ulf Olsson, Lunds universitet, Sverige (omval)
- Professor Marianne Sommarin, Umeå universitet, Sverige (omval)
- Director Caterina Biscari, ALBA Synchrotron Light Source, Spanien (ny)
- Professor Andrew Harrison, Diamond Light Source, England (ny)
- Anna Sandström, Astra Zeneca, Sverige (ny)
- Professor Lena Claesson Welch, Uppsala universitet, Sverige (ny)
- Professor Bo Brummerstedt Iversen, Aarhus universitet, Danmark (ny)


2016-08-24 Dnr STYR 2016/1021 


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


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


 
 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2016-06-03 – 2016-08-25 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran
/kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Mattias Richter LTH Förbränningsfysik med 
inriktning mot 
tillämpad optisk 
diagnostik 


Befordran 2016-06-16 


Ulrika Bejerholm Med fak Psykiatrisk hälso- och 
sjukvårdsforskning 


Utlysning 2016-07-01 


Tobias Uller Nat fak Evolutionsbiologi Befordran 2016-06-23 


Christoph Quitmann Nat fak Fysik med inriktning 
mot 
röntgenmikroskopi 


Befordran 2016-06-23 


 Eskil Hansen LTH Tillämpad matematik 
med inriktning mot 
numerisk analys 


Befordran 2016-06-23 


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


29 st. 41 % 59 % 
Utlysningar 1 st. 7 st. 


Befordringar 10 st. 10 st. 
Kallelser 1 st. 0 st. 


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


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


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


2016-09-02 


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


33 st. 39 % 61 % 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2016-06-03 – 2016-08-25






Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 74 18, 046-222 00 00 
E-post Tomas.Johansson@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se Mobil: 0708-819950 


Avdeln ing  Planer ing  
Tomas Johansson 


2016 2016-09-06 


Universitetsstyrelsen 


PM Antagning HT2016 


 


Antagna höstterminen 2016 


När Antagning.se (högskolornas och universitetens gemensamma webbplats för anmälan till högre 
utbildning) stängde för anmälan den 15 april hade ca 376 000 personer gjort en ansökan. Av dessa 
hade nästan 20 procent en anmälan till minst en utbildning vid LU (universitetets utbud omfattade ca 
200 program och 1 000 kurser). Jämfört med förra året är det en minskning med ca 2 procent, både för 
hela landet och LU. Minskningen beror främst på demografiska förändringar. 


LU är fortsatt det lärosäte som attraherar flest unga sökande. Diagrammet nedan visar antal 
förstahandssökande till program med tillträde på grundnivå (utbildningar som främst vänder sig till 
ungdomar som precis slutat gymnasiet). Totalt hade universitetet tagit emot ansökningar från ca 
70 000 personer. 


Figur 1: Förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, höstterminer. 
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Figur 2: Antagna till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, höstterminer. 
 


 
 
 
Vi ser att såväl LU som UU och SU antar färre än förra hösten medan GU fortsätter att öka. Detta 
hänger högst troligt ihop med att GU underproducerade 2015 medan övriga överproducerade. GU är 
också det lärosäte som har högst takbelopp. 
 
Som en direkt konsekvens av ovanstående sjunker söktrycket vid GU. (Söktrycket definieras här som 
kvoten mellan behöriga förstahandssökande och antal antagna i andra urvalet.) 
 
Figur 3: Söktryck till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå (Kvoten Behöriga 
förstahandssökande /Antagna i andra urvalet) 
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Universitetet möter överproduktionen främst genom att minska på antagningen till fristående kurser. 
Bilden nedan visar, för fullständighetens skull, samtliga antagna per år. Här ser vi också, till skillnad 
från tidigare bilder, att antalet antagna till program faktiskt ökar. Det är utbildningsprogram på 
avancerad nivå som står för ökningen. 
 
 
Figur 4: Antagna till utbildningsprogram vs. fristående kurser, per år. 
 


 
 


 
Figur 5: Antagna till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå vs. avancerad nivå. 
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Fördelat per fakultet är det inom Humaniora och samhällsvetenskap där flest studenter antas till 
fristående kurser. Program med tillträde på grundnivå domineras av LTH och Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, medan Ekonomihögskolan antar flest studenter till program med tillträde på avancerad 
nivå. 
 
 
 
Figur 6: Antagna till fristående kurser 2016, per fakultet 
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Figur 7: Antagna till program med tillträde på grundnivå 2016, per fakultet 
 


 
 
Figur 8: Antagna till program med tillträde på avancerad nivå 2016, per fakultet 
 


 
 
 


När detta skrivs är vi för nära inpå terminsstart för att kunna se om den minskade antagningen också 
resulterat i färre studenter. Det är inte självklart. När det blir svårare att få en utbildningsplats så ökar 
också benägenheten att ta den i anspråk och dessutom minskar avhoppen. 
 
Senaste prognosen som universitetet lämnade till utbildningsdepartementet visade på en 
överproduktion för helåret på knappt 5 procent. Det finns inget i ovanstående siffror som föranleder en 
revidering. En ny prognos ska lämnas den 19 oktober. 
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2016-06-03 – 2016-08-25 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Delegation avseende rätten att teckna vissa
utbildningsavtal


2016-06-08 


2. Inrättande av konstnärlig magisterexamen i litterär
gestaltning


2016-06-09 


3. Lunds universitets allmänna råd avseende
begreppet avstängning i 10 kap. 2§ andra stycket
högskoleförordningen


2016-06-09 


4. Utseende av LU-intern biträdande koordinator för
det strategiska forskningsområdet EXODIAB –
Excellence in Diabetes Research in Sweden


2016-06-09 


5. Utseende av nya koordinatorer för BAGADILICO 2016-06-09 


6. Utlysning av universitetsgemensamma medel till
strategiska forskningsområden 2016


2016-06-09 


7. Utseende av ledamöter i styrelsen för Maja och
Erik Lindqvists forskningsstiftelse


2016-06-09 


8. Förnyad anställning som professor i fri konst 2016-06-09 


9. Förnyad anställning som adjungerad professor i fri
konst


2016-06-09 


10. Anställning som gästprofessor i risk och säkerhet 2016-06-16 


11. Kompletterande redovisning med anledning av
Riksarkivets förelägganden rörande
arkivverksamheten vid Lunds universitet


2016-06-16 


12. Riktlinjer för förlängning av anställning som
doktorand pga förtroendeuppdrag


2016-06-16 


2016-08-29 
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13.  Överlämnande av anspråk om ersättning gentemot 


Lunds universitet  
2016-06-16 


14.  Yttrande över betänkandet Trygghet och 
attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden 


2016-06-16 


15.  Universitetsgemensamma hyreskonsekvenser 
första halvåret 2016 av verksamhetsflytt till 
Medicon Village  


2016-06-16 


16.  Medel till universitetets akademiska högtider 2016  2016-06-16 


17.  Nya magasinslokaler till Skissernas museum och 
Historiska museet andra halvåret 2016 


2016-06-16 


18.  Yttrande över remissen Låt fler forma framtiden 2016-06-16 


19.  Utredningsuppdrag rörande Campus Helsingborg  2016-06-16 


20.  Begäran om avskiljande av student enligt 
högskolelagen (1992-1434) och förordningen 
(1987-915) om avskiljande av studenter från 
högskoleutbildning 


2016-06-23 


21.  Yttrande över policyramverk för det svenska 
utvecklingssamarbetet 


2016-06-23 


22.  Yttrande över förslag till svenska regler och 
åtgärder för invasiva främmande arter  


2016-06-23 


23.  Anställning som gästprofessor i violoncell 2016-06-23 


24.  Anställning som gästprofessor i kardiologi  2016-06-23 


25.  Förnyad anställning som gästprofessor i yt- och 
kolloidkemi  


2016-06-23 


26.  Anställning som gästprofessor i fysik med 
inriktning mot kvantmagnetism 


2016-06-23 


27.  Anställning som gästprofessor i fysik med 
inriktning mot kvantmagnetism 


2016-06-23 


28.  Anställning som adjungerad professor i 
förbränningsfysik 


2016-06-23 


29.  Studieavgifter för utbildning på grund- och 
avancerad nivå 


2016-06-23 


30.  Inrättande av arbetsgrupp för implementering av 
universitetets Afrikastrategi 2016-2018  


2016-06-23 


31.  Revidering av föreskrifter om fördelning av 
beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal  


2016-06-23 
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32.  Yttrande över överklagande  2016-06-23 


33.  Bolagslogotyp för Lunicore Studentkonsult AB  2016-06-23 


34.  Entledigande av ledamot i styrelsen för 
Ljudmiljöcentrum 


2016-06-23 


35.  Flytt av Centrum för växtforskning/PlantLink från 
USV till LTH  


2016-06-23 


36.  Utseende av styrelse för Botaniska trädgården  2016-06-23 


37.  Utseende av styrelse för Historiska museet  2016-06-23 


38.  Förlängning av uppdrag som föreståndare för 
Centrum för Mellanösternstudier  


2016-06-23 


39.  Utseende av föreståndare för Centre for 
Innovation, Research and Competence in the 
Learning Economy, CIRCLE 


2016-06-23 


40.  Föreståndare för Lund University Centre for 
Sustainability Studies (LUCSUS)  


2016-06-23 


41.  Utseende av innehavare av Torsten och Ragnar 
Söderbergs stiftelsers professur till minnet av 
Samuel Pufendorf 


2016-06-23 


42.  Finansiering av förberedelsearbetet med 
universitetets bidrag till ansökan Food4Future  


2016-06-23 


43.  Fördelning av medel för nya SAS-kurser läsåret 
2016/17 


2016-06-23 


44.  Utseende av ordförande i Ledningsgruppen för 
jämställdhet och likabehandling 


2016-06-23 


45.  Utseende av revisor till Albert Påhlssons stiftelse 
för forskning och välgörenhet  


2016-06-23 


46.  Utseende av revisor till Stiftelsen för samverkan 
mellan Lunds universitet och näringslivet, SUN  


2016-06-23 


47.  Utseende av ledamöter i Nämnden för utredning 
av vetenskaplig oredlighet 


2016-06-23 


48.  Utseende av ny representant i universitetets 
gemensamma forskningsnämnd 


2016-08-18 


49.  Nedläggning av Biomekaniskt centrum, Centre for 
Biomechanics at Lund University (CBML) 


2016-08-18 


50.  Utseende av ledamot till styrelsen för Lunds 
Universitetshistoriska museum (LUHM)  


2016-08-18 
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51.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet  2016-08-18 


52.  Yttrande över betänkandet Likvärdigt, rättssäkert 
och effektivt – ett nytt nationellt system för 
kunskapsbedömning (SOU 2016:25) 


2016-06-29 


53.  Yttrande över remissen Möjlighet att begränsa 
eller förbjuda genetiskt modifierade växter i 
Sverige 


2016-06-23 


 
 
 
Remisser inkomna under perioden 2016-06-03 – 2016-08-25 
 


1.  Mobilitetsplan för Skåne. Svar till Region Skåne senast 2016-09-09. 
 


2.  Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och 
utsläpp från fastbränsleeldning. Svar till Boverket senast 2016-08-22. 
 


3.  Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. 
Svar till Arbetsmarknadsdepartementet senast 2016-07-01. 
 


4.  Redovisning från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av 
regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott 
samt remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handel. Svar till Miljö- 
och energidepartementet senast 2016-09-15 
 


5.  Föräldraledighet för statsråd? Svar till Finansdepartementet senast 2016-
10-28. 
 


6.  En trygg dricksvattenförsörjning. Svar till Näringsdepartementet senast 
2016-11-30. 
 


7.  Otillåtna bosättningar. Svar till Justitiedepartementet senast 2016-09-01. 
 


8.  Remittering av betänkandet Polis i framtiden - polisutbildningen som 
högskoleutbildning. Svar till Justitiedepartementet senast 2016-10-15. 
 


9.  Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt 
separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m. 
Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2016-09-16. 
 


10.  Revision av Programområde Luft inom nationella miljöövervakningen. 
Svar till Naturvårdsverket senast 2016-09-30. 
 


11.  Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns 
våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning - 
rapportering av ett regeringsuppdrag. Svar till Utbildningsdepartementet 
senast 2016-09-05. 
 


12.  Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-06-10. 
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13.  Vägledning - kommunikation med lantbrukare om motåtgärder vid 


nedfall av radioaktiva ämnen. Svar till Jordbruksverket senast 2016-09-
19. 
 


14.  Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- 
och luftvårdsstrategi för Sverige. Svar till Miljö- och energidepartementet 
senast 2016-10-20. 
 


15.  Redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera 
modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som 
underlag till resursfördelning. Svar till Utbildningsdepartementet senast 
2016-10-10. 
 


16.  Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. Svar till Transportstyrelsen 
senast 2016-09-14. 
 


17.  Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga 
vävnader och celler. Svar till Socialdepartementet senast 2016-09-01. 
 


18.  En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad. Svar till 
Finansdepartementet senast 2016-11-11. 
 


19.  Hur står det till med den personliga integriteten? Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-11-15. 
 


20.  Miljöbedömningar. Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2016-
10-11. 
 


21.  Vägen in till det svenska skolväsendet. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2016-11-15. 
 


22.  En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2016-10-20. 
 


23.  En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2016-11-07. 
 


24.  Rätten till en personförsäkring - ett stärkt konsumentskydd. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-11-25. 
 


25.  Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om 
Årsredovisning och koncernredovisning. Svar till Bokföringsnämnden 
senast 2016-08-20. 
 


26.  Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om 
årsredovisning i mindre företag. Svar till Bokföringsnämnden senast 
2016-08-20. 


 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 2016-06-03 – 2016-08-25
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Förva l tn ingschefen 


Återrapportering i anledning av felaktig hantering av avtal 


Universitetet gör årligen stickprovskontroll för bedömning av om avtal skrivs 
under av behörig firmatecknare. Vid sådan stickprovskontroll i december 2015 
uppmärksammades att avtal hade undertecknats av icke-behörig firmatecknare. 
Resultatet av stickprovskontrollen togs upp i universitetets svar på 
internrevisionens årsrapport. När årsrapporten diskuterades vid 
universitetsstyrelsens sammanträde 2016-02-12 beslutade styrelsen att uppdra åt 
rektor att återkomma till styrelsen med förslag till möjlighet till sanktioner när 
avtal skrivs under av icke behörig firmatecknare.  


Vid universitetsstyrelsens sammanträde 2016-06-22 redovisades vilka 
sanktionsmöjlighet som finns när avtal skrivs under av icke behörig firmatecknare. 
I samband med denna redovisning framkom att det finns ett behov av en 
redovisning av hur universitetet hanterar oegentligheter och annan misskötsamhet 
som utförs av anställd. Nedan följer därför en redovisning för hur universitetet 
arbetar med misskötsamhet. 


Sammanfattning 


Universitetets hantering av misskötsamhet kan delas in i tre delar 
1. Hantering av misstänka oegentligheter vid allvarligare form av


misskötsamhet som innefattar handlingar i strid med författning som
innebär en fördel för den eller de som utför handlingen och som också kan
orsaka väsentlig skada eller förlust för universitetet.


2. Hantering av misstänkt oredlighet i forskning.
3. Hantering av övrig misskötsamhet som inte faller under p.1-2.


Information om hur rätten att teckna avtal vid LU ser ut har getts på Rektors 
ledningsråd (RL), prefektmöten och i Universitetsförvaltningens gemensamma 
ledningsgrupp (UFLG). Information om hantering av misskötsamhet vid LU finns 
på webben och diskuteras även kontinuerligt inom HR-nätverket. Informationen 
har även tagits upp i RL och UFLG.  


Hantering av misstänkta oegentligheter 


I september 2015 beslutade rektor om Riktlinjer för hantering av misstänkta 
oegentligheter. Då oegentligheter inte har en vedertagen definition valde 
universitetet att definiera det som ”en handling i strid med författning, som är 
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avsiktligt utförd av en eller flera anställda för att uppnå fördel för den eller de som 
utför handlingen eller någon annan, och som kan orsaka väsentlig skada eller 
förlust för universitetet. Med skada eller förlust avses till exempel ekonomisk 
förlust eller förtroendeskada.” 


Enligt riktlinjerna ska en upptäckt eller misstänkt oegentlighet anmälas till 
förvaltningschefen som avgör om och hur utredning ska genomföras. Efter 
genomförd utredning lämnar förvaltningschefen ett förslag till rektor för dennes 
beslut om åtgärder.  


Sedan riktlinjerna trädde i kraft har nio ärenden anmälts till förvaltningschefen. 


- Av dessa har tre ärenden överlämnats till annan funktion för utredning, då
de inte bedömts vara av en sådan omfattning att utredning skulle
genomföras av förvaltningschefen. I ett fall var det frågan om hantering av
köpta tjänster, i ett annat var det frågan om hantering av intäkter från
försäljning, i ett tredje fall var det frågan om användning av universitetets
resurser för privata ändamål. Två av ärendena visade sig efter utredning
kunna lämnas utan åtgärd då de anmälda handlingarna inte stred mot något
regelverk. Ett ärende utmynnade i en översyn av den interna styrningen
och kontrollen i den berörda verksamheten.


- Två ärenden har avvisats, det ena för att anmälan inte gällde en anställd vid
universitetet och det andra för att handlingen inte omfattades av
riktlinjerna.


- Ett ärende har lämnats utan åtgärd då det visade sig att den anmälda
handlingen inte var en oegentlighet.


- Ett ärende har utretts av avdelningen Juridik och sektionen Personal på
uppdrag av förvaltningschefen. Ärendet gällde intäkter från en konferens
arrangerad av universitetet som hänvisats till en organisation som
företräddes av en anställd. Efter utredning hänsköts ärendet till
personalansvarsnämnden (PAN) som beslutade att tilldela varning.


- Två ärenden utreds för närvarande av avdelningen Juridik och sektionen
Personal på uppdrag av förvaltningschefen och har ännu inte färdigställts.
Det ena handlar om att intäkter från en konferens arrangerad av
universitetet hänvisats till en organisation som företräds av en anställd. Det
andra handlar om otillåten användning av upphovsrättsligt skyddat
material.


I två fall har utredningarna också utmynnat i att särskild information lämnats om 
universitetets regelverk för förtydligande av gällande regler. Detta har gällt 
hantering av intäkter vid arrangemang av konferenser för universitetet och 
möjligheten att utnyttja bonuspoäng från resor intjänade i tjänsten. 


Hantering av misstänkt oredlighet i forskning 


Enligt högskoleförordningen ska en högskola som genom en anmälan eller på 
något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, 
konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan utreda misstankarna. 
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Rektor beslutande 2010-04-22 om Föreskrifter om handläggning av ärenden om 
misstänkt vetenskaplig oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller 
annat utvecklingsarbete vid Lunds universitet.  Med vetenskaplig oredlighet avses i 
dessa föreskrifter handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka 
leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller ger vilseledande uppgifter 
om en persons insats i forskningen, såsom förfalskning och fabrikation, plagiering, 
obehörigt användande av information given i förtroende, oberättigat hävdande av 
författarskap, underlåtelse att följa etiska regler eller motsvarande regler och 
rekommendationer meddelade av Regionala etikprövningsnämnden och Centrala 
etikprövningsnämnden eller annan myndighet. För ansvar krävs att den 
vetenskapliga oredligheten begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 
 
Enligt ovan nämnda föreskrifter ansvarar Nämnden för utredning av vetenskaplig 
oredlighet i forskning för utredning av misstänkt oredlighet. Nämnden består av 
förvaltningschefen, en jurist samt två lärarrepresentanter.  
 
Ett ärende om oredlighet i forskning utreds i två steg. Först görs en förberedande 
utredning för bedömning om det finns anledning att misstänka att vetenskaplig 
oredlighet i forskning föreligger. Rektor fattar därefter beslut om ärendet ska gå 
vidare till fullständig utredning eller inte. Flertalet ärenden som nämnden har 
hanterat har avgjorts efter den förberedande utredningen, där man funnit att 
agerandet inte varit i strid med föreskrifterna om oredlighet. Två ärenden, varav ett 
som är pågående, har gått vidare till fullständig utredning. Baserat på vad som 
framkommer i den fullständiga utredningen fattar rektor beslut om vetenskaplig 
oredlighet i forskning föreligger eller inte.  
 
I samtliga fall som utretts har externa sakkunniga anlitas i såväl den förberedande 
som den fullständiga utredningen för en oberoende utredning av frågan. Samtliga 
ärenden som hanterats av nämnden har hittills lämnats utan vidare åtgärd, då 
oredlighet inte har förelegat.  
 
Hantering av annan misskötsamhet 
 
Arbetsrättslig misskötsamhet kan beskrivas som handlingar eller beteenden av den 
anställde som bryter mot anställningsavtalet1. Det är ett bredare begrepp än 
oegentlighet2. Misskötsamhet kan  


• vara mindre allvarligt, t ex att en anställd inte kommer i tid till möten, men 
blir ett problem när det upprepas  


• bero på sjukdom, t ex psykisk ohälsa  
• bero på bristande rutiner eller kompetens 
• kan vara grov, t ex vid våld eller hot om våld  


 
Eftersom misskötsamhet kan se väldigt olika ut måste närmaste chef alltid samtala 
med den anställde och tydliggöra vad misskötsamheten består av, samt ta reda på 
vad den beror på. Efter en sådan utredning kan olika åtgärder sättas in, beroende på 
                       
1 I myndigheter skrivs ett beslut om anställning, som en bekräftelse på att ett avtal har 
ingåtts om anställning mellan arbetsgivare och anställd. I anställningsavtalet ingår att den 
anställde ska följa arbetsgivarens instruktioner, mot bakgrund av lagar och kollektivavtal 
som reglerar vissa frågor som arbetstid och lönesättning. 
2 Oredlighet i forskning och andra oegentligheter kan också medföra arbetsrättsliga 
konsekvenser. 
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anledningen till misskötsamheten, t ex utbildning, tydliggörande av rutiner eller 
rehabilitering. Chefen kan muntligen eller skriftligen tillrättavisa personen. Allt ska 
dokumenteras och sparas för uppföljning vid utvecklingssamtal eller vidare 
åtgärder. Är misskötsamheten allvarlig eller återkommer trots insatta åtgärder, kan 
chefen, med stöd från fakultetens personalfunktion, hänskjuta ärendet till 
personalansvarsnämnden (PAN). Beroende på omständigheterna i det specifika 
fallet kan PAN besluta om varning, löneavdrag, åtalsanmälan, avstängning eller om 
det inträffade bedöms som synnerligen allvarligt, avskiljande från anställning 
(uppsägning av personliga skäl / avsked). Är personen ifråga professor ska en 
anmälan istället för till PAN lämnas till Statens ansvarsnämnd (SAN) som kan 
besluta om varning, löneavdrag, åtalsanmälan, avstängning eller avsked. För såväl 
anmälan till PAN som till SAN gäller två månaders preskriptionstid från kännedom 
om senaste misskötseln i de fall anmälan gäller uppsägning / avsked. I fråga om 
disciplinåtgärder finns en preskription om två år. 


Vid allvarlig brottslighet görs polisanmälan och ärendet överlämnas till PAN/SAN. 
PAN har exempelvis beslutat om avsked i fall där anställda dömts för mordbrand 
och stöld. Åtalsanmälan har exempelvis även skett vid trolöshet mot huvudman 
och varningar har tilldelats vid upprepad misskötsel av arbetstid, där den anställd 
inte följt interna regler m.m. Uppsägningar har även skett vid personliga skäl 
såsom olovlig frånvaro m.m. Statens ansvarsnämnd beslutade i juni 2016 om 
avsked för en professor som grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot 
arbetsgivaren. Det finns äldre fall där SAN beslutat om åtal för trolöshet mot 
huvudman, varningar när lärare examinerat eget barn och vid misskötsamhet etc. 


Stöd för verksamheten vid hantering av misskötsamhet 


På fakulteterna och på vissa ställen även på institutionsnivå finns 
personalsamordnare som stödjer cheferna i hantering av personalärende inkl. 
ärende om misskötsamhet. Expertstöd inom exempelvis juridik finns på central 
nivå. Arbetsrätt inkl. hantering av misskötsamhet ingår i universitets 
kompetensutvecklingsutbud inkl. chefsutbildningarna. Informationsmaterial i 
personalfrågor finns på universitetets Medarbetarwebb, HR-webb och hos 
personalfunktionerna på fakulteterna. Personalfrågor diskuteras kontinuerligt i 
universitetets nätverk för HR-frågor. I förekommande fall, diskuteras även 
hantering av misskötsamhet i olika ledningsorgan som Rektors ledningsråd, 
Universitetsförvaltningens ledningsgrupp, prefektmöten etc.  


Avtal som skrivs under av icke behörig firmatecknare 


De fall som hittills har uppmärksammats där avtal skrivits under av icke behörig 
firmatecknare har inte varit av sådan art att annan sanktion än att samtal med 
närmaste chef varit aktuellt.  


Sedan universitetets forskningsdatabas LUCRIS sattes i drift kontrolleras att 
samtliga avtal som läggs in i databasen är undertecknade av behörig person.  





		Återrapportering i anledning av felaktig hantering av avtal






 
 
 
 
 
 
 
 


Univers i te tss tyre lsen  
 


Närvarande  
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy  Professor  
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent   
Christersson, Cecilia Docent  
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Halth, Sofia Verksamhetschef  
Lidin, Sven Professor  
Ljunggren, Börje Ambassadör   
Ljungälv, Lars Vice VD  
Nilsson, Emil Student 
Skoug, Cecilia Student    
Stellinger, Anna Generaldirektör  
Styf, Oskar  Student (t o m § 10)   
Svegfors, Mats VD  
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor  
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Branting, Jacob Vice ordförande OFR/S 
Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet 
 
Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt 
Sanders, Björn Ordförande LUS 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef Protokollförare 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Norberg, Gunilla Revisionschef 
Wiberg, Eva Prorektor 
 
Frånvarande 
Mandersson, Magnus Vice koncernchef  
 
 
  


Sammanträdesdatum 
2016-09-20 


 


1(7) 


 


PROTOKOLL 







 2(7) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att, med tillägg av punkten 11 Beslut om utdelning av Lunds universitets 
anknutna stiftelser, fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Sofia Halth att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-06-22 till handlingarna. 
 


5 Rapport om VR:s förslag på strategi för ESS i Sverige 
 
 Föredragande: Stacey Ristinmaa Sörensen 
 
Stacey Ristinmaa Sörensen redogör för VR:s förslag på strategi för ESS i Sverige.  
 


6 Beslut om utseende av styrelse för MAX IV-laboratoriet 
 
  PM 2016-08-24 
  Bilaga § 6 
 
  Dnr STYR 2016/1021 
  Föredragande: Stacey Ristinmaa Sörensen 
 
Styrelsen beslutar utse följande personer att ingå i styrelsen för MAX IV-laboratoriet för 
mandatperioden 2016-11-01—2019-12-31: 
 
- Professor Hans Hertz, KTH Royal Institute of Technology, Sverige 


  (omval). Utses till ordförande. 
- Professor Richard Neutze, Göteborgs universitet Sverige (omval) 
- Professor Ulf Olsson, Lunds universitet, Sverige (omval) 


 - Professor Marianne Sommarin, Umeå universitet, Sverige (omval) 
 - Director Caterina Biscari, ALBA Synchrotron Light Source, Spanien (ny) 
 - Professor Andrew Harrison, Diamond Light Source, England (ny) 
 - Anna Sandström, Astra Zeneca, Sverige (ny) 
 - Professor Lena Claesson Welch, Uppsala universitet, Sverige (ny) 
 - Professor Bo Brummerstedt Iversen, Aarhus universitet, Danmark (ny) 


 
Styrelsen pekar på vikten av att den nya styrelsen för MAX IV-laboratoriet erbjuds en 
introduktion till styrelsearbetet. 







 3(7) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


7 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 7 a 
 
Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor. 
  


b) Rapport från LUS 
 
Björn Sanders informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- LUS har undertecknat avsiktsförklaring med Lunds kommun,  
- liksom tidigare är det brist på studentbostäder i både Lund och Malmö, kommunen har 
utlovat nya bostäder,  
- LUS kommer fokusera på följande fem punkter: kvalitetssäkringssystemet, e-lärande 
och vikten av digitalisering, psykosocial hälsa, individuella studieplaner och 
jämställdhet. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- internrevisionen har fått svar på följande tre granskningar: Universitetets hantering av 
personuppgifter, Resursfördelning och styrning av gemensam förvaltning och ISK inom 
utbildning på forskarnivå,  
- internrevisionens kvalitetsarbete, 
- diskussion kring extern validering av internrevisionen 2017, 
- diskussion inför framtagning av revisionsplan 2017,  
- diskussion kring händelserna vid Karolinska institutet,  
- statskontorets utredning ”Mer tid till kärnverksamheten” och riksrevisionens pågående 
granskning av nyttan och effektiviteten med att ha internrevision vid myndigheter, 
- fortsatt uppdrag vid högskolan Kristianstad, 
- diskussion kring vem som granskar styrelsen. Styrelsen föreslås besluta om att göra en 
utvärdering av styrelsen. Detta tas upp som beslutspunkt på styrelsens möte i oktober. 
 


d) Rapport från riskutskottet 
  
 Föredragande: Jonas Hafström och Tim Ekberg 
 
Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte: 
- utskottet ska träffas i april, september och oktober, 
- utskottet kommer att arbeta med omvärldsbevakning och analys samt identifiera 
särskilda utmaningar och ge rekommendationer, 
- det förändrade riskarbetet. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


e) Information om utfall i antagningen höstterminen 2016 
 
 PM 2016-09-06 från Planering 
 Bilaga § 7 e 
 
 Föredragande: Eva Wiberg 
Prorektor redogör för utfall i antagningen höstterminen 2016. 
 


f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2016-08-29 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 7 d 
 


g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2016-08-29 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 7 e 
  


8 Information om delårsrapport 
 
 Delårsrapport per 30 juni 2016 
 Bilaga § 8 a 
 
 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2016 samt prognos för 2016 
 från sektionen Ekonomi 2016-08-09 
 Bilaga § 8 b 
 
 Dnr V 2016/881 
 
 Föredragande: Lise Bröndum 
 
Styrelsen diskuterar bl a kring nedgången i antal anställda doktorander. 
 


9 Diskussion med anledning av Macchiarini-utredningen 
 
 Presentation av Förvaltningschefen 
 Bilaga § 9 
 
 Dnr STYR 2016/99 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Susanne Kristensson 
 
Styrelsen diskuterar kring händelserna på Karolinska institutet och hur Lunds universitet 
arbetar vid bl a rekrytering av lärare.  
 
Förvaltningschefen redogör för den kritik som riktats mot Karolinska institutet i samband 
med Macchiarini-utredningen och hur Lunds universitet arbetar med dessa frågor (se 
bilaga § 9). 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Styrelsen välkomnar att arbetet med att se över rekryteringsprocessen är påbörjad sedan en 
tid tillbaka. Styrelsen beslutar bjuda in projektgruppen att redovisa sina förslag/resultat för 
styrelsen. 
 


10 Återrapportering i anledning av felaktig hantering av avtal 
 
 PM 2016-09-06 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 10 
 
 Dnr NN 2016/99 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Förvaltningschefen redogör för hur universitetet arbetar med misskötsamhet. 
 


11 Beslut om utdelning av Lunds universitets anknutna stiftelser 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Universitetsstyrelsen fattade 2016-06-22 beslut om en utdelning på 65 mnkr ur de 
samförvaltade anknutna stiftelserna. Utdelning som beslutas om vid styrelsens junimöte 
2017 förväntas vara ungefär densamma. För att kunna göra extra utdelningar för 
universitetets 350-årsjubileum har vissa reserver lagts, dvs det finns mer utdelningsbara 
medel att använda. Beaktat planeringstider för forskningsprojekt, konferenser, resor etc 
behöver dessa extra satsningar beslutas om redan nu/under hösten för att kunna användas 
under jubileumsåret.  
 
Styrelsen beslutar att för att uppmärksamma universitetets 350-årsjubileum dela ut 
ytterligare 20 mnkr från de samförvaltande stiftelserna. 
 


12 Sammanträden 2017  
 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum 2017: 
 
onsdag 15 februari 
fredag 21 april – 20  
fredag 16 juni  
tisdag 19 - onsdag 20 september (internat lunch - lunch) 
fredag 27 oktober 
fredag 15 december 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


13 Beslut med anledning av internrevisionens delårsrapport 2016 
 
 Delårsrapport 2016-08-30 från Internrevisionen 
 Bilaga § 13 
 
 Dnr STYR 2016/1071 
 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna. 
 


14 Rapportering av uppdrag rörande arbete med strategisk rekrytering och mottagande 
av internationella forskare 
 
 PM 2016-09-05 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 14 
 
 Dnr NN 2016/1085 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Förvaltningschefen redogör för Lund universitets arbete med mottagande av internationella 
forskare. 
 
Diskussion. 
 


15 Lunds universitets arbete med nyanlända akademiker - lägesrapport 
 
 PM 2016-09-01 
 Bilaga § 14 
 
 Föredragande: Bo-Anders Jönsson och Jenny Paldanius 
 
Bo-Anders Jönsson och Jenny Paldanius redogör för Lunds universitets arbete med 
nyanlända akademiker. 
 
Diskussion. 
 


16 Fokus på e-lärande – implementering av Lunds universitets handlingsplan för e-
lärande 2016-2018 
 
 PM 2016-09-01 
 Bilaga § 15 
 
 Föredragande: Bo-Anders Jönsson och Marita Ljungqvist 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Bo-Anders Jönsson och Marita Ljungqvist redogör för Lunds universitets handlingsplan för 
e-lärande 2016-2018. 


 
Diskussion. 
 


17 Eventuellt övrigt 
 
Ordföranden lyfter att senaste numret av tidskriften Respons tar upp frågor kring 
”universitetets idé”. Styrelsen diskuterar kort kring detta och det bestäms att detta nummer 
av tidskriften ska skickas till samtliga ledamöter. 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Sofia Halth 





		Närvarande

		Ledamöter

		Andersson, Tommy  Professor

		Bäcklund, Ann-Katrin  Docent

		Christersson, Cecilia Docent

		Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande

		Halth, Sofia Verksamhetschef

		Lidin, Sven Professor

		Ljunggren, Börje Ambassadör

		Ljungälv, Lars Vice VD

		Nilsson, Emil Student

		Skoug, Cecilia Student

		Stellinger, Anna Generaldirektör

		Styf, Oskar  Student (t o m § 10)

		Svegfors, Mats VD

		von Schantz, Torbjörn Rektor, professor

		Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

		Branting, Jacob Vice ordförande OFR/S

		Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet

		Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt

		Sanders, Björn Ordförande LUS

		Övriga

		Billgren, Cecilia Avdelningschef Protokollförare Ekberg, Tim Planeringschef

		Kristensson, Susanne Förvaltningschef

		Norberg, Gunilla Revisionschef Wiberg, Eva Prorektor

		Frånvarande Mandersson, Magnus Vice koncernchef

		1 Öppnande av sammanträdet

		Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.

		2 Fastställande av dagordning

		Styrelsen beslutar att, med tillägg av punkten 11 Beslut om utdelning av Lunds universitets anknutna stiftelser, fastställa utsänd dagordning.

		3 Utseende av justeringsperson  Styrelsen beslutar att utse Sofia Halth att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

		4 Protokoll från föregående sammanträde  Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-06-22 till handlingarna.

		5 Rapport om VR:s förslag på strategi för ESS i Sverige   Föredragande: Stacey Ristinmaa Sörensen  Stacey Ristinmaa Sörensen redogör för VR:s förslag på strategi för ESS i Sverige.

		6 Beslut om utseende av styrelse för MAX IV-laboratoriet    PM 2016-08-24   Bilaga § 6    Dnr STYR 2016/1021   Föredragande: Stacey Ristinmaa Sörensen  Styrelsen beslutar utse följande personer att ingå i styrelsen för MAX IV-laboratoriet för mandatpe...

		(omval). Utses till ordförande. - Professor Richard Neutze, Göteborgs universitet Sverige (omval) - Professor Ulf Olsson, Lunds universitet, Sverige (omval)

		- Professor Marianne Sommarin, Umeå universitet, Sverige (omval)

		- Director Caterina Biscari, ALBA Synchrotron Light Source, Spanien (ny)

		- Professor Andrew Harrison, Diamond Light Source, England (ny)

		- Anna Sandström, Astra Zeneca, Sverige (ny)

		- Professor Lena Claesson Welch, Uppsala universitet, Sverige (ny)

		- Professor Bo Brummerstedt Iversen, Aarhus universitet, Danmark (ny)  Styrelsen pekar på vikten av att den nya styrelsen för MAX IV-laboratoriet erbjuds en introduktion till styrelsearbetet.

		7 Information

		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 7 a  Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor.

		b) Rapport från LUS  Björn Sanders informerar om bl a följande aktuella frågor: - LUS har undertecknat avsiktsförklaring med Lunds kommun,  - liksom tidigare är det brist på studentbostäder i både Lund och Malmö, kommunen har utlovat nya bostäder,  - ...

		c) Rapport från revisionsutskottet

		Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - internrevisionen har fått svar på följande tre granskningar: Universitetets hantering av personuppgifter, Resursfördelning och styrning ...

		- internrevisionens kvalitetsarbete, - diskussion kring extern validering av internrevisionen 2017, - diskussion inför framtagning av revisionsplan 2017,  - diskussion kring händelserna vid Karolinska institutet,  - statskontorets utredning ”Mer tid t...

		d) Rapport från riskutskottet    Föredragande: Jonas Hafström och Tim Ekberg  Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte: - utskottet ska träffas i april, september och oktober, - utskottet kommer att arbeta med omvärldsbevakning och analy...

		- det förändrade riskarbetet.

		e) Information om utfall i antagningen höstterminen 2016

		PM 2016-09-06 från Planering  Bilaga § 7 e   Föredragande: Eva Wiberg Prorektor redogör för utfall i antagningen höstterminen 2016.

		f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

		Förteckning 2016-08-29 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 7 d

		g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

		Förteckning 2016-08-29 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 7 e

		8 Information om delårsrapport   Delårsrapport per 30 juni 2016  Bilaga § 8 a   Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2016 samt prognos för 2016  från sektionen Ekonomi 2016-08-09  Bilaga § 8 b   Dnr V 2016/881   Föredragande: Lise Bröndum...

		9 Diskussion med anledning av Macchiarini-utredningen   Presentation av Förvaltningschefen  Bilaga § 9   Dnr STYR 2016/99   Föredragande: Jonas Hafström och Susanne Kristensson

		Styrelsen diskuterar kring händelserna på Karolinska institutet och hur Lunds universitet arbetar vid bl a rekrytering av lärare.

		Förvaltningschefen redogör för den kritik som riktats mot Karolinska institutet i samband med Macchiarini-utredningen och hur Lunds universitet arbetar med dessa frågor (se bilaga § 9).  Styrelsen välkomnar att arbetet med att se över rekryteringsproc...

		10 Återrapportering i anledning av felaktig hantering av avtal   PM 2016-09-06 från Förvaltningschefen  Bilaga § 10   Dnr NN 2016/99   Föredragande: Susanne Kristensson  Förvaltningschefen redogör för hur universitetet arbetar med misskötsamhet.

		11 Beslut om utdelning av Lunds universitets anknutna stiftelser   Föredragande: Susanne Kristensson  Universitetsstyrelsen fattade 2016-06-22 beslut om en utdelning på 65 mnkr ur de samförvaltade anknutna stiftelserna. Utdelning som beslutas om vid s...

		12 Sammanträden 2017

		Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum 2017:  onsdag 15 februari fredag 21 april – 20

		fredag 16 juni

		tisdag 19 - onsdag 20 september (internat lunch - lunch) fredag 27 oktober fredag 15 december

		13 Beslut med anledning av internrevisionens delårsrapport 2016   Delårsrapport 2016-08-30 från Internrevisionen  Bilaga § 13   Dnr STYR 2016/1071   Föredragande: Gunilla Norberg  Styrelsen beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna.

		14 Rapportering av uppdrag rörande arbete med strategisk rekrytering och mottagande av internationella forskare   PM 2016-09-05 från Förvaltningschefen  Bilaga § 14   Dnr NN 2016/1085   Föredragande: Susanne Kristensson

		Förvaltningschefen redogör för Lund universitets arbete med mottagande av internationella forskare.

		Diskussion.

		15 Lunds universitets arbete med nyanlända akademiker - lägesrapport   PM 2016-09-01  Bilaga § 14   Föredragande: Bo-Anders Jönsson och Jenny Paldanius

		Bo-Anders Jönsson och Jenny Paldanius redogör för Lunds universitets arbete med nyanlända akademiker.

		Diskussion.

		16 Fokus på e-lärande – implementering av Lunds universitets handlingsplan för e-lärande 2016-2018   PM 2016-09-01  Bilaga § 15   Föredragande: Bo-Anders Jönsson och Marita Ljungqvist

		Bo-Anders Jönsson och Marita Ljungqvist redogör för Lunds universitets handlingsplan för e-lärande 2016-2018.

		Diskussion.

		17 Eventuellt övrigt

		Ordföranden lyfter att senaste numret av tidskriften Respons tar upp frågor kring ”universitetets idé”. Styrelsen diskuterar kort kring detta och det bestäms att detta nummer av tidskriften ska skickas till samtliga ledamöter.

		Vid protokollet  Justeras

		Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Sofia Halth






 
 
 


Postadress xxxx  Besöksadress Paradisgatan 2  Telefon xxxx, 046-222 00 00  
E-post xxxx Webbadress www.lu.se    


Bo-Anders  Jönsson 
Jennie Paldanius  
Sebast ian Persson  


Lunds universitets arbete med nyanlända akademiker - lägesrapport 


Fler än någonsin lever idag på flykt och Sverige har under de senaste åren tagit 
emot ett stort antal personer, bara under 2015 sökte över 160 000 personer asyl i 
Sverige. Detta ställer stora krav på det svenska samhället och 
universitets- och högskolesektorn har ett stort ansvar i etableringsarbetet. 


Med det gällande regelverk som finns kan lärosätena endast rikta sina insatser mot 
individer som beviljats ett permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det 
innebär i praktiken att de insatser som Lunds universitet gör mot nyanlända i 
huvudsak riktar sig till de som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, 
vilket har uppehållstillstånd som ett av sina krav för deltagande. En stor andel av de 
som befinner sig i etableringsuppdraget har en akademisk utbildning, som antingen 
är påbörjad eller avslutad. Bilden nedan visar på en kraftig ökning av individer i 
etableringsuppdraget med en eftergymnasial utbildning som är två år eller längre. 


Hämtad 25 augusti 2016 från http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-
Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda/Etableringsuppdraget-i-siffror.html 


1 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html 


2016-09-01 


1 PM Bilaga 15



http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
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Lunds universitet och de andra lärosätena spelar en avgörande roll i denna grupps 
möjligheter till etablering och integrering i det svenska samhället. Att matchning 
mellan individerna och arbetsmarknaden fungerar är avgörande inte bara för 
individen, utan även rent samhällsekonomiskt. Lyckade etableringsinsatser kan 
också hjälpa samhället att komma till rätta med några av vår tids stora 
samhällsutmaningar, som den akuta bristen av lärare och sjukvårdspersonal. Det 
finns också tydliga indikationer på att detta är två av de utbildningsinriktningar som 
en relativt stor del av de nyanlända har sin bakgrund inom, såväl i Skåne som 
nationellt. Tabellen nedan visar fördelningen av utbildningsinriktningar som 
nyanlända med eftergymnasial utbildningar inom etableringsuppdraget har uppgett.  
 


Nyanlända efter utbildningsinriktning maj 20162 


Utbildningsinriktning Antal Skåne Riket exkl. 
Skåne Totalt 


14 Pedagogik och lärarutbildning 445 3142 3587 
21 Konst och media 128 756 884 
22 Humaniora 357 1802 2159 
31 Samhälls- och beteendevetenskap 164 893 1057 
32 Journalistik och information 51 276 327 
34 Företagsekonomi, handel och administration 829 4363 5192 
38 Juridik och rättsvetenskap 247 1408 1655 
42 Biologi och miljövetenskap 58 356 414 
44 Fysik, kemi och geovetenskap 92 588 680 
46 Matematik och övrig naturvetenskap 71 486 557 
48 Data 212 1253 1465 
52 Teknik och teknisk industri 430 2352 2782 
54 Material och tillverkning 36 167 203 
58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 205 1026 1231 
62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 54 417 471 
64 Djursjukvård 16 111 127 
72 Hälso- och sjukvård 460 2906 3366 
76 Socialt arbete och omsorg 38 172 210 
81 Personliga tjänster 105 650 755 
84 Transporttjänster 17 79 96 
85 Miljövård och miljöskydd 18 85 103 
86 Säkerhetstjänster 15 105 120 
Totalsumma 4048 23393 27441 


Hämtad 19 augusti 2016 från Arbetsförmedlingen. 
 
Lunds universitet har under våren anmält intresse till regeringen om att få bedriva 
vissa kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning 
motsvarande en svensk högskoleutbildning. Regeringen identifierade under våren en 
rad områden inom vilka de undersökte lärosätenas intresse av att bedriva 


                                                      
2 Arbetsförmedlingens definition av nyanländ: Personer födda utanför EU/EES vars 
vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet 
uppehållstillstånd eller uppehållskort. 
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kompletterande utbildningar. Lunds universitet har anmält intresse av att bedriva 
sådana kompletterande utbildningar för följande kategorier: 
 


• sjuksköterskor, 
• läkare, 
• psykologer, 
• lärare, 
• socionomer, 
• ingenjörer samt 
• ekonomer. 


Därutöver har universitetet även anmält intresse för att bedriva en kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU) för de personer med utländsk utbildning som kan bli 
kvalificerade lärare inom matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Som 
tabellen ovan visar är detta ämnen som många av de nyanlända har sin utbildning 
inom, vilket skulle hjälpa individers etablering samtidigt som det blir en del av 
lösning på en annan av samhällets stora utmaningar. 
 
Projektet ”Lunds universitets arbete med nyanlända akademiker” 
Under våren 2016 fattade utbildningsnämnden beslutet att starta projektet ”Lunds 
universitets arbete med nyanlända akademiker”. Syftet med projektet är att bygga en 
långsiktig struktur för hur universitetet ska arbeta med frågan, dels internt men även 
med externa parter. Projektet ska klarlägga vilka arbetssätt som kan användas 
framöver och skapa strukturer för informationsdelning och omvärldsbevakning inom 
ramen för Lunds universitets arbete med nyanlända. Projektet ska också föreslå vad 
universitetet kan göra och var insatserna är mest effektiva. 
 
De leveransmål som ska mötas inom ramen för projektet presenteras här nedan. 
 


• Processkartläggning för nyanlända akademikers väg genom 
utbildningssystemet mot etablering. 


• Kartlägga behov av stöd hos fakulteter och institutioner. 
• Skapa struktur och process för validering av utbildning och reell 


kompetens. Detta arbete kanske med interna och externa parter. 
• Ta fram en kommunikationsplan för arbetet med nyanlända. 
• Ta fram en kommunikationsmodell för ”best practice” inom universitetet. 
• Göra en utvärdering samt rekommendationer för framtiden. 


Universitetsintern kartläggning 
Projektet är ännu i sin linda och inledningsvis kommer en kartläggning att påbörjas 
där de initiativ som redan idag finns på universitetet samt att etablera tydliga 
kommunikationsvägar inom universitetet samt till omgivande samhälle. Vidare 
kommer centrala studievägledarna att fortsätta att ha en mycket central roll i arbetet 
kring nyanlända på Lunds universitet. 
 
Nedan följer en sammanställning av de initiativ som noterats i kartläggning fram tills 
dags dato. 
 
Pilotprojekt ”Ingenjörsspåret” 
Tillsammans med Region Skåne bedriver Lunds universitet ett pilotprojekt för att 
snabbare få ingenjörer ut på arbetsmarknaden. LTH och den Naturvetenskapliga 
fakulteten erbjuder de nyanlända kompletterande kurser utifrån det ordinarie 
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kursutbudet. Jämsides med ämnesstudierna ska de nyanlända läsa svenska. Vid 
genomfört program kommer deltagarna att erhålla kursintyg. Projektet ger också 
effekten av ett bättre samarbete mellan universitetet, Arbetsförmedlingen och 
Commitment Skåne.  
 
Integrationsprojekt för nyanlända akademiker - EFL 
Ekonomihögskolan, Sparbanken Öresund och Executive Foundation Lund (EFL) har 
under våren bedrivit ett CSR-projekt som syftat till att ge nyanlända personer med 
akademisk bakgrund möjlighet att under 20 veckor praktisera på företag i det 
sydsvenska näringslivet. Detta kombineras med studier på Ekonomihögskolan under 
kvällstid. 
 
Nyanländas lärande - LUCE 
I samarbete med Skolverket erbjuder Lunds universitet distanskursen Nyanländas 
lärande. En kurs som syftar till att stärka deltagarna (team bestående av skolledare, 
lärare och annan skolpersonal) på kursen i förmågan att erbjuda nyanlända elever en 
utbildning av hög och likvärdig kvalitet samt att förbättra förutsättningarna för 
nyanlända elever till goda kunskapsresultat.  
 
Undervisa nyanlända elever - LUCE 
Lunds universitet i samarbete med Skolverket erbjuder utbildning för moders-
målslärare, studiehandledare i modersmål och klass- och ämneslärare som arbetar 
med nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. 
 
Kompletterande utbildning för läkare 
Under sommaren 2016 fick Lunds universitet i uppdrag att förbereda en 
kompletterande utbildning för personer med utländsk läkarexamen. I vilken 
omfattning denna utbildning ska tillhandahållas är ännu inte fastslaget från 
departementet, men under våren 2016 har universitetet framfört till departementet 
att det bör gälla en grupp på minst 20 personer. 
 
Utbildning i svenska som andraspråk 
Inom ramen för Lärarlyftet II, som löper fram till 2018, erbjuder Lunds universitet 
genom Humanistiska och teologiska fakulteterna en utbildning i svenska som 
andraspråk för lärare i svenska för invandrare. Universitet har aviserat en utökad 
satsning motsvarande 40 helårsstudenter i svenska som andra språk under 2017 som 
en följd av det ökade behovet av lärare i svenska som andraspråk. 
 
Individuella initiativ 
På Lunds universitet finns det ett stort antal ”eldsjälar” som kämpar för bättre 
integration och utbildning för nyanlända. Dessa personer är förstås mycket viktiga 
för universitetet och deras projekt kommer att kartläggas, men inte nödvändigtvis bli 
del av projektet. Nedan följer exempel på individuella initiativ som skulle kunna leda 
till etablerade universitetsinitiativ. Ett exempel är en snabbutbildning samt praktik 
för personer med IT-utbildning. Detta är ett initiativ där 10-15 personer per termin 
med högre IT-utbildning erbjuds en preparandkurs på 8-12 veckor. Dessutom 
erbjuds deltagarna praktikplats på IT-företag i vårt närområde. I dagsläget finns 
ingen fast finansiering för projektet.  
 
Projektets nästa steg 
Nästa steg inom projektet är att etablera tydliga kommunikationskanaler såväl internt 
som externt. Det är viktigt att det arbete som görs synliggörs såväl för medarbetare 
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och studenter som mot det omgivande samhället. Som ett första steg i detta kommer 
information att finnas på universitetets hemsida med information om och 
kontaktuppgifter till de ansvariga för de olika initiativen. 
 
Projektet hoppas i början av 2017 kunna bjuda in relevanta aktörer, medarbetare och 
studenter till en seminariedag där arbetet med nyanlända akademikers etablering och 
universitetets insatser inom området ska diskuteras. Detta för att öka medvetenheten 
om det arbete som görs och de utmaningar som föreligger inom området.  
 
Vidare kommer projektet framöver att se över vilka möjligheter det finns till ansökan 
om bidrag, kartlägga de olika i bidragsmöjligheterna och föra ut informationen inom 
universitetet för att på så vis kunna bidra ytterligare till att fler initiativ kan 
förverkligas. 
 
Utmaningar framöver 
Det finns fortfarande många frågetecken och utmaningar kring det vidare arbetet 
med nyanländas etablering, det finns många faktorer som påverkar hur universitet 
kan agera. Det innebär också att det finns många möjligheter för universitetet att 
göra skillnad. Nedan berörs några av de utmaningar som finns framöver.  
 
Finansiering 
För alla insatser som Lunds universitet gör är universitetet beroende av att det 
tillkommer ekonomiska medel för dessa insatser. Givet den ekonomiska verklighet 
som universitetet befinner sig i måste särskilda medel antingen tillskjutas från 
statsmakten eller komma från andra externa parter. Detta för att detta arbete inte ska 
få en negativ inverkan på universitetets reguljära utbildningsverksamhet. Vidare för 
att kunna garantera en hög kvalitet i de insatser som universitetet tar sig för att göra 
är det viktigt att det finns en viss grad av långsiktighet i arbetet, varför vi understrukit 
i dialogen med utbildningsdepartementet att vi önskar finansiering på minst tre år 
för respektive insats. Detta för att minimera den ryckighet som uppdrag på tillfällig 
finansiering innebär. 
 
Etableringspolitikens dualism 
Det finns en inbyggd dualism i den svenska etableringspolitiken. Å ena sidan 
manifesteras vikten av att snabbt komma i arbete, å andra sidan framhävs vikten av 
att matchning och tillvaratagandet av de nyanländas kompetenser. Ett exempel på 
det förstnämnda är lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att 
få uppehållstillstånd i Sverige som trädde i kraft den 20 juli 2016. I enlighet med 
denna lag krävs det för att de tidsbegränsade uppehållstillstånden ska permanentas 
att individen ska kunna försörja sig själv, ergo inneha ett förvärvsarbete. Det finns 
alltså ett tydligt incitament för att komma i arbete. Det är dock viktigt att ha i 
beaktning att den tillfälliga lagen inte innebär några förändringar för de nyanländas 
möjlighet att studera och att det i juli 2015 bedömdes av Riksrevisionen att det för 
hälften av de nyanlända tar mellan 7-10 år att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Samtidigt trappas arbetet med kompletterande utbildningar och så kallade snabbspår 
upp från regeringen och ett flertal statliga aktörer. Detta ger uttryck för den andra 
delen av etableringspolitiken att matchning och tillvaratagande av kompetenser är 
viktigt. Utmaningen för universitetet tillsammans med de övriga aktörer som har 
kontakt med nyanlända i etableringsfasen, framförallt med Arbetsförmedlingen, är 
att saluföra utbildning som ett reellt alternativ som dels underlättar etableringen och 
som dels tillvaratar deras kompetens.  
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Myndighetsövergripande samverkan 
En effektiv etableringsprocess ställer höga krav på en fungerande samverkan mellan 
myndigheter och att ledtiderna hos respektive myndighet är så korta som möjligt. 
Detta är givetvis en stor utmaning för involverade myndigheter. Inom ramen för 
Kompetenssamverkan Skåne (KoSS), där Lunds universitet ingår som en part genom 
Lärosäten Syd, genomför Trivector AB en myndighetsövergripande 
processkartläggning. Denna kartläggning ska leverera en förklaringsmodell om vem 
som gör vad, vilka beroendeförhållanden som finns, var glappen och möjligheterna 
finns samt vilka konkreta förändringar som skulle underlätta en effektivare 
etablering av nyanlända akademiker. Denna kartläggning är planerad att levereras i 
mitten av oktober. Förhoppningen är att denna kartläggning ska kunna utgöra 
grunden för hur samverkan mellan myndigheterna i regionen ska kunna stärkas vad 
avser arbetet med nyanlända akademiker och på så vis korta ledtiderna för 
individerna som befinner sig i etableringsfasen. 
 
Även det arbete som görs inom ramen för SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor 
innehåller representanter från ett flertal lärosäten och även andra aktörer. Detta 
skapar förutsättningar för ett framgångsrikt nationellt samarbete i arbetet med 
nyanländas etablering. I denna grupp finns stor representation från skånska aktörer, 
bland annat så ingår universitetets rektorsråd Bo-Anders Jönsson. 
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Internrevisionen 2016 
1. 2016 års revisionsplan 


Styrelsen fastställde 2016 års revisionsplan den 11 december 2015. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2016. 


1. Granskningsprojekt  
ISK inom projekthanteringen Rapport har lämnats i april 
Rekryteringsprocessen med inriktning mot 
utlysningar och företrädesrätt 


Rapport har lämnats i april 


Universitetets hantering av personuppgifter Rapport har lämnats i juni  
Resursfördelning och styrning av 
gemensam förvaltning 


Rapport har lämnats i juni 


ISK inom utbildning på forskarnivå Rapport har lämnats i juni 
Intern styrning och kontroll på institution Granskning sker under andra 


halvåret 
Intern styrning och kontroll på institution Granskning sker under andra 


halvåret 
ISK inom djurförsöksverksamheten Granskning sker under andra 


halvåret 
  
3. Övrigt   
Rådgivning ad hoc Genomförs löpande 
Rådgivning enligt särskild begäran Genomförs vid behov 
Årsrapport Genomförs under andra halvåret 
Risk- och väsentlighetsanalys Genomförs under andra halvåret 
Granskning hos annan högskola Genomförs enligt revisionsplan för 


uppdraget 


 


Internrevisionen har tre anställda. Av de personella resurserna avgår motsvarande 
0,25 årsarbetskraft per år till genomförande av uppdrag för Högskolan Kristianstad 
vilket ger ett utfall för uppdraget inom Lunds universitet (LU) för 2016 på 2,75 
årsarbetare.  


2. Iakttagelser och rekommendationer från granskningar rappor-
terade 2016 


Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2016 års revi-
sionsplan. Efter varje genomförd granskning har IR överlämnat en rapport med 
gjorda iakttagelser och rekommendationer till den granskade verksamheten, 
alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  
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Nedan följer en sammanfattning av granskningsarbetet för första halvåret 2016 
med gjorda iakttagelser och lämnade rekommendationer. Rapporterna i oförkortat 
skick finns att hämta på www.lu.se/internrevisionensrapporter 
 
Svar på rekommendationerna finns medtaget nedan om svaren har hunnit lämnas. 


Granskning av intern styrning och kontroll inom projekthante-
ringen 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen inom universitetets projekthantering. I detta har ingått en bedömning av om 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Granskningen har omfattat 
interna universitetsgemensamma projekt där rektor, förvaltningschef, utbildnings-
nämnden eller forskningsnämnden fattar beslut.   
 
Vid avdelningen Utveckling inom universitetsledningens stab finns ett projekt-
kontor som enligt beskrivningen i första hand är ett stöd till universitetsledningen 
och projektens uppdragsgivare. Kontoret hanterar de projekt där rektor, förvalt-
ningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om genomförande 
och finansiering. Projektkontoret genomför främst kvalitetssäkring av projektpla-
ner och beslutsdokument, uppföljning av pågående projekt samt rapporterar om 
projekten till universitetsledningen. På projektkontorets kostnadsställe samlas alla 
projektmedel för att ge transparens. Projektkontoret är ingen avdelning utan besk-
rivs som ett ”virtuellt” kontor. Några extra resurser tillfördes enligt uppgift inte när 
projektkontoret bildades.  
 
Universitetets riktlinjer för hur projektarbete ska bedrivas återfinns på LU Wiki 
via en länk från medarbetarwebben. På informationssidorna finns en beskrivning 
av universitetets projektprocess/projektmodell och projektroller. Det finns också 
en lista över pågående och avslutade projekt samt olika mallar och projekttips. Av 
beskrivningen framgår att det finns en stor mängd projektmodeller men att univer-
sitetet har valt att använda en egen projektmodell som är tillräckligt bra för univer-
sitetets behov utan att falla i fällan av "excellent byråkrati". Projektmallarna är 
generella och enligt informationen på LU Wiki är det viktigaste inte att man följer 
mallarna utan att man som projektledare (och styrgruppsordförande) kan svara på 
frågorna Varför - Vad - Hur - Vem - När - Hur mycket. Av vägledningen framgår 
också att de centrala rollerna är styrgruppens ordförande och projektledaren. Dessa 
måste alltid finnas oavsett projektets storlek och uppgift medan de andra rollerna 
bemannas efter behov. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det inte är tydligt vilket utvecklingsarbete som ska 
bedrivas i projektform och vilka projekt som ska följa projektprocessen. Det sker 
inte heller någon tydlig prioritering av arbetet. Detta tillsammans med de brister 
som har framkommit beträffande samordningen mellan bedrivna projekt kan med-
föra att det går åt onödiga resurser för att genomföra arbetet och att problem upp-
står i verksamheten. För att samordningen ska fungera bör det finnas tydliga krite-
rier för när universitetsövergripande utvecklingsarbete, oavsett vem som fattar 
beslut om arbetets genomförande, ska bedrivas som ett projekt och att projektpro-
cessen då ska följas. Det bör också ske en tydlig gemensam prioritering av möjliga 
projekt inte minst för att undvika alltför hög belastning när resultaten ska imple-



http://www.lu.se/internrevisionensrapporter
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menteras. För att förbättra samordningen bör det finns någon som har ett tydligt 
övergripande samordningsansvar.  
 
Universitetets projektmodell har en relativt svag styrning jämfört med andra van-
liga projektmodeller och dessutom upplevs roller och ansvar som något oklara. De 
mallar som finns är frivilliga att använda, vilket medför att man inte får samma 
projektdokumentation och information för alla projekt. Detta gör det bland annat 
svårare att i efterhand följa upp projekten. Förutom svag styrning framgår det 
också att stödet till dem som är verksamma i projekten är bristfälligt. Projektkon-
toret är främst ett stöd till ledningen vid universitetet och endast i mån av tid ger 
de stöd till dem som arbetar med projekten. Eftersom det är vanligt att projekt-
ledarna för de universitetsövergripande projekten har begränsad erfarenhet av att 
driva projekt inom universitet (även om de har erfarenhet från andra organisa-
tioner) behövs sannolikt en högre grad av styrning, struktur och stöd. Brist på stöd 
kan även påverka effektiviteten i projekten, både vad gäller tid, kostnad och resul-
tat. Svag styrning i kombination med svagt stöd kan också ha bidragit till att flera 
projekt antingen lagts ned i förtid eller inte gett tillfredställande resultat. Vad detta 
kostar kan dock vara svårt att mäta i absoluta tal. Eftersom det oftast inte finns 
någon uppföljning av de effekter som förväntades komma ut från ett projekt är det 
också svårt att veta om projekten har nått avsett resultat.  
 
Förutom att det ofta inte sker någon uppföljning av effektmålen finns det också 
brister i omhändertagandet av de erfarenheter som projektarbetet ger. Det sker 
ingen rapportering av detta och det finns inte någon funktion eller forum för att 
samla erfarenheter och sprida dessa vidare. Redovisning av projekt sker dessutom 
till olika forum beroende på vem uppdragsgivaren är och det saknas en systemati-
serad uppföljning av projekten. Att redovisning inte görs till samma organ kan 
dessutom bidra till att samordningen mellan projekten inte fungerar på ett tillfreds-
ställande sätt. Uppföljningen behöver utvecklas och samordnas och kan med fördel 
föras in i universitetets projektmodell.  
 
IR ser positivt på det arbete som nu bedrivs av projektkontoret för att förbättra 
projekthanteringen. Det är viktigt att de förslag som lagts fram genomförs och att 
tillräckliga resurser avsätts för styrning, stöd och uppföljning. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 
 


• Se över projektmodellen i syfte att förstärka styrning och stöd i de olika 
projektfaserna. 


• Ta fram kriterier för när ett övergripande utvecklingsarbete ska bedrivas i 
projektform. 


• Ta fram rutiner för prioritering av universitetsövergripande utvecklings-
arbete oavsett vem som fattar beslut om att genomföra arbetet. 


• Se till att samordningen mellan samtliga universitetsövergripande projekt 
fungerar oavsett vem som fattar beslut om projektets genomförande. 
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Förvaltningschefen har svarat: 
Allmänna kommentarer och svar på rekommendationerna  
Under 2014 och del av 2015 pågick ett samarbete med Göteborgs universitet (GU) 
och Uppsala universitet (UU), kallat GUL – a, där tre arbetsgrupper, på uppdrag av 
förvaltningscheferna vid respektive lärosäte testade olika kvalitetssäkringsmo-
deller. Delprojekt 3 inom GUL-a genomförde en extern utvärdering av projekt-
hanteringen vid berörda lärosäten.  
Varje lärosäte identifierade ett antal områden som kunde förbättras, extern utvär-
dering med ett antal olika parter inkl. de deltagande lärosätena genomfördes och 
varje lärosäte tog fram en egen handlingsplan för att utveckla sin projekthantering. 
Under hösten 2015 och därefter har Lunds universitet arbetat med att implemen-
tera åtgärder och nya rutiner som finns i handlingsplanen. Flera av internrevisio-
nens rekommendationer tangerar de områden som identifierades redan i GUL-a 
och de förbättringar som finns i handlingsplanen blir därmed också svar på de 
rekommendationer som ges av internrevisionen.  
 
Se över projektmodellen i syfte att förstärka styrning och stöd i de olika 
projektfaserna  
Lunds universitet har haft en universitetsgemensam projektprocess sedan 2008. 
Projektmodellen har setts över under 2015, vilket lett till att följande förslag har 
tagits fram för att stärka styrning och stöd i de olika projektfaserna. Upplägget 
bygger på att använda befintliga resurser på ett mer effektivt sätt.  


• Projektprocessen ska användas i alla projekt. Stora projekt har högre krav 
på underlag än små projekt. Kriterier för att klassificera projekt har tagits 
fram.  


• Projektförslag ska alltid skrivas för att möjliggöra prioritering.  
• Projektförslag diskuteras och prioritering sker fyra gånger per år i nyinrät-


tad portföljstyrgrupp som består av sektionschefsgruppen.  
• Projektkontoret ska aktivt kalla till uppstartsamtal med projektägare och 


tilltänkt projektledare. Vi dessa samtal går man igenom projektprocessen, 
roller och ansvar, vilka dokument som ska tas fram och vilket stöd som 
finns att få.  


• Utbildningar ska i mån av behov ges till projektens styrgrupper.  
• Ca 6 månader efter projektslut ska ett avslutande samtal genomföras för att 


dra lärdomar av genomfört projekt.  
• Ca 1,5 - 2 år efter projektslut ska effektsamtal genomföras för att följa upp 


effektmål.  
 


Ta fram kriterier för när ett övergripande utvecklingsarbete ska bedrivas i 
projektform  


• Utvecklingsprojekten på projektkontoret kännetecknas av att de har en 
tydlig början och ett tydligt slut. De projekt som knyts mot projektkontoret 
har vanligtvis även en finansiering som beslutas i särskild ordning av 
rektor, förvaltningschef eller utbildningsnämnd.  


• Mall för kriterier har tagits fram under hösten 2015. Kriterierna graderar 
projekt i små, mellan och stora och styr omfattningen på formaliakrav. 
Kriterierna implementeras och testas på administrativa projekt from våren 
2016.  
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Ta fram rutiner för prioritering av universitetsövergripande utvecklingsarbete 
oavsett vem som fattar beslut om att genomföra arbetet  


• En övergripande prioritering av administrativa utvecklingsinsatser görs 
idag i beslut om resursfördelning inför varje verksamhetsår.  


• Prioriteringar under året kommer enligt ny rutin att diskuteras i 
portföljstyrgrupp tillika sektionschefsmötena med förankring i UFLG 
(Universitetsförvaltningens gemensamma ledningsgrupp). Vid dessa 
möten tydliggörs också vilka projekt som pågår och vilka målgrupper som 
påverkas. Vidare följs pågående projekt upp.  
Övriga utvecklingsinsatser t ex de som beslutas och prioriteras av 
utbildningsnämnden förvaltas idag ekonomiskt på projektkontoret och 
använder delar av de mallar som finns i projektprocessen. Även dessa 
projekt kommer att rapporteras till den administrativa projektstyrgruppen 
för att öka helhetssyn kring pågående utveckling. Prioritering av dessa 
projekt sker idag främst av rektor och utbildningsnämnd. Förslag om att en 
gång per termin ta upp alla projekt i ledningsgruppen för samlad bild och 
gemensamma prioriteringar kommer att diskuteras direkt efter sommaren. 
Tanken är att påbörja sådan rutin under hösten.  
 


Se till att samordningen mellan samtliga universitetsövergripande projekt 
fungerar oavsett vem som fattar beslut om projektets genomförande  
Lunds universitet har till skillnad från övriga stora lärosäten som vi jämfört oss 
med, både administrativa och övriga universitetsövergripande projekt, samlade på 
ett ställe, vilket ger en god överblick av vilken utveckling som pågår. Det ger 
också en möjlighet att se hur utvecklingen påverkar olika målgrupper inom 
universitetet.  


• Samordning mellan administrativa projekt kommer enligt ny rutin att 
diskuteras i portföljstyrgruppen, tas upp i uppstartssamtal och rapporteras i 
de mallar för uppföljning som tagits fram hösten 2015.  


• Rutin för samordning mellan samtliga universitetsövergripande projekt, 
dvs såväl administrativa som akademiska kommer att diskuteras i 
ledningsgruppen direkt efter sommaren. Tanken är att någon gång per 
termin vid ledningsgruppens möte följa upp hur samordningen mellan 
projekten fungerar. Redan idag finns information om ”övriga projekt”, dvs 
akademiska projekt, i förvaltningens resursfördelningsbeslut, detta för att 
tydliggöra koppling mellan samtliga universitetsövergripande projekt och 
påverkan på framtida förvaltning av projektens resultat.  


 
Granskning av rekryteringsprocessen med inriktning mot 
utlysning och företrädesrätt 
Syftet med granskningen har dels varit att undersöka om rekrytering sker med 
hänsyn till regelverk, så att såväl utlysning som företrädesrätt respekteras i 
processen, och dels hur universitetet följer upp och säkerställer detta.  
 
Anställningar regleras i anställningsförordningen1. Av förordningens 6 § framgår 
att en myndighet som avser att anställa en arbetstagare ska på något lämpligt sätt 
informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det 
till myndigheten. Det framgår också att information inte behöver lämnas, om sär-


                       
1 Anställningsförordning (1994:373) 
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skilda skäl talar mot det. Med särskilda skäl avses bland annat omplaceringar, 
företrädesrätter och personer vars tidsbegränsade anställning övergår i en tills-
vidareanställning (sk. inlasning). Bestämmelser om anställning finns också i hög-
skoleförordningen2. Utöver detta har universitetet en egen anställningsordning3 
med närmare föreskrifter kring anställning av lärarpersonal. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Utlysning görs inte vid samtliga anställningar men det finns inte heller något stöd 
för hur man ska hantera kortare tidsbegränsade anställningar där en utlysning 
skulle ta för lång tid för att lösa behovet. Det behövs därför enligt IR tydligare 
anvisningar för hur korta tidsbegränsade anställningar ska hanteras. 
 
Viss uppföljning av hur utlysningar fungerar vid universitetet finns genom de kon-
troller som görs. Det sker dels av fakulteterna i förhållande till institutionerna och 
dels av en anställd vid sektionen Personal avseende gemensam förvaltning, innan 
utlysning sker i systemet. Det finns dock ingen övergripande uppföljning av hur 
väl processen fungerar inom hela universitetet och därmed inte heller ett arbete för 
att säkerställa gemensamma rutiner för universitetet. Gemensamma rutiner kan 
bl.a. bidra till att rekryteringsprocessen blir mer transparent.  
 
Arbetet med företrädesrätterna är svårt och tidsödande då det saknas ett enkelt 
administrativt stöd för att hantera dem. Listan med aktuella uppgifter skickas 
enbart ut en gång per månad vilket medför att det finns risk för att man inte beaktar 
företrädesrätter som tillkommit efter listans upprättande. Utöver detta finns även 
en risk för att man inte beaktar någon med företrädesrätt då endast den senaste 
anställningen framgår av listan. För att få tillgång till personernas CV måste man 
logga in sig i universitetets dokumenthanteringssystem där man kan utläsa even-
tuella tidigare erfarenheter som kan vara meriterande för en tjänst. Ett sätt att 
underlätta hanteringen vore att den nuvarande excel-listan fanns tillgänglig för 
användarna på en server eller liknande och att man där även länkade till CV för 
personerna på listan. Denna lista kunde uppdateras löpande för att säkerställa att 
informationen var aktuell. 
 
Även det faktum att företrädesrättslistan kan innehålla personer som redan har en 
ny tjänst medför onödigt arbete. Om möjligt vore det att föredra om man kunde 
vända processen genom att personer med företrädesrätt fick information om nya 
tjänster och kunde anmäla intresse för dessa. Ett sådant förfarande skulle troligen 
minimera antalet personer på listan som inte längre är intresserade av en ny tjänst. 
 
Det finns en skyldighet att ta hänsyn till företrädesrättslistan innan en tjänst 
tillsätts men det har inte lämnats några anvisningar om hur detta ska dokumenteras 
utöver att det i yttrandet ska anges att hänsyn tagits till företrädesrätter. Följden 
blir att detta görs på olika sätt inom olika fakulteter. För att underlätta hanteringen 
borde det tas fram anvisningar om hur dokumentationen skall göras och om 
möjligt även göra detta i ett existerande administrativt system. 
 


                       
2 Högskoleförordning (1993:100) 
3 Dnr STYR 2014/676 
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Det har hittills saknats ett tydligt regelverk om när arvoderingar kan användas. 
Enligt uppgift är tanken att dessa enbart ska gälla mer specifika ersättningar som 
exempelvis styrelsearvode, medan mycket av de tidigare timarvoderingarna ska 
ersättas med intermittenta anställningar. Sådana förändringar kan aktivt medverka 
till att minska riskerna för jäv i dessa situationer då ett anställningsförfarande blir 
mer transparent genom att sådana tjänster normalt ska utlysas. Även risken för 
inlasning minimeras med ett tydligare reglerat förfarande. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisonen har rekommenderat tf. sektionschefen vid sektionen Personal 
att:  


• Följa upp hanteringen av intermittenta anställningar när riktlinjerna 
kommunicerats och implementerats. Uppföljningen bör innefatta hur 
utlysningar fungerar för kortare tidsbegränsade anställningar. 


• Följa upp hur rekryteringsprocessen fungerar inom universitetet. 
• Förenkla den administrativa hanteringen av företrädesrätter och om 


möjligt integrera detta i rekryteringssystemet. 
• Förtydliga anvisningar om hur dokumentation ska göras av att hänsyn 


tagits till företrädesrätterna.  
 


Tf. sektionschefen vid sektionen Personal har svarat: 
Alla fakulteter/motsvarande har erbjudits informations-/diskussionsträff tillsam-
mans med representanter från sektionen Personal kring hanteringen av intermit-
tenta tidsbegränsade anställningar under våren 2016. Vid dessa träffar har en 
genomgång/påminnelse om regelverket gjorts. Uppföljningar med lönekontorets 
handläggare har genomförts löpande under våren, och blanketten som används vid 
tidrapportering har finjusterats efter hand som den har tagits i bruk och utveck-
lingsbehov har upptäckts. Systemstöd, företrädesvis i det redan befintliga löne-
systemet Primula, efterfrågas gällande möjligheten att beräkna anställningstiden 
för intermittent tidsbegränsat anställda. Ett särskilt möte tillsammans med verk-
samhetskonsult för Evry är inplanerat efter sommaren tillsammans med systemad-
ministratörerna i Primula. Uppföljning av hur intermittenta tidsbegränsade anställ-
ningar hanteras kommer att göras när ett sådant systemstöd är på plats. Dessutom 
kommer en uppföljning att göras i nätverket LU-HR under hösten 2016. 
 
Att ta fram en projektplan för ”projekt att se över rekryteringsprocessen” är ett av 
de prioriterade uppdragen för sektionen Personal under 2016. Arbetet med att ta 
fram en projektplan har i viss mån redan inletts i form av att nulägesanalys och 
behovsinventering startade i december 2015. Bakgrunden till detta återfinns i de 
diskussioner som förts och förs i LU-HR och med personalorganisationerna kring 
hantering av företrädesrätt till återanställning inom universitetet. Internrevisionens 
granskning har också föranlett ytterligare undersökning av hur frågan hanteras i 
verksamheten idag. Rekrytering är ingen isolerad process, utan den hänger ihop 
med verksamhetsplanering, utvecklingssamtal, omställningsprocessen, utlysnings-
plikt, företrädesrätt med mera. Partsgemensamma medel bekostar en heltidsanställ-
ning med syfte att bland annat arbeta med samordning mellan rekrytering och 
omställning. En uppföljning av hur rekryteringsprocessen fungerar ingår som en 
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självklar del i projektet. Tidsplanen för detta är avhängigt projektets genomfö-
rande, men en troliguppföljningstidpunkt kan vara 2018. 
 
Administrationen av företrädesrätter och möjligheter till att förenkla den diskute-
ras med LU-HR, personalorganisationerna och med den så kallade superuser-grup-
pen för rekryteringssystemet. Representanter från sektionen Personal har erbjudit 
alla fakulteter informationsträffar kring frågan, inklusive en genomgång av regel-
verket som styr rätten till återanställning. Träffarna syftar också till att få input 
från verksamheten gällande förbättring av hantering och utformning av befintlig 
företrädesrättslista. Dessa träffar har inletts under försommaren och kommer att 
fortsätta en bit in på hösten 2016. Kontakt med andra lärosäten har tagits för att 
om möjligt få tips från andra håll. Frågan har också lyfts till företaget My Network 
som tillhandahåller rekryteringssystemet, för att undersöka huruvida det är möjligt 
att integrera hanteringen av företrädesrättsanspråken där. Eftersom detta kräver 
viss utveckling av rekryteringssystemet kommer i första hand en lösning sökas i 
befintliga system och verktyg. Det är vår förhoppning att vi åtminstone har en inte-
rimistisk lösning på plats under hösten 2016.  
 
I samtliga ärenden som genomgår så kallad vakansprövning i rekryteringssystemet, 
påminns rekryteringsansvarig om att beakta de företrädesberättigade genom hela 
rekryteringsförfarandet. På HR-webben finns också en påminnelse om att beskriva 
hur hänsyn har tagits till de företträdesberättigade i yttrandet inför anställnings-
beslut. Det finns idag ingen LU-gemensam mall för dessa yttranden. Detta, liksom 
en enhetlig redovisning i rekryteringssystemet av hur hänsyn till företrädesrätterna 
har tagits, är något som kommer att lyftas i LU-HR och i superuser-gruppen i bör-
jan av hösten 2016. Systematik gällande denna redovisning i rekryteringssystemet 
hade bland annat underlättat uppföljning av hur företrädesrätterna hanterats, samt 
möjliggjort en redovisning av hur många som faktiskt erbjuds återanställning inom 
universitetet.  
   
Granskning av universitetets hantering av personuppgifter 
Granskningens syfte har varit att utvärdera den interna styrningen och kontrollen i 
universitetets hantering av personuppgifter. I detta har ingått att bedöma om 
personuppgifter inom universitetet hanteras på ett sådant sätt så att den personliga 
integriteten inte riskerar att kränkas. Granskningen har bland annat omfattat 
följande frågor:  


• Finns det en uttalad styrning och struktur med tydliga rutiner och roller 
samt en tydlig ansvarsfördelning inom området? 


• Vilka instruktioner och styrande dokument finns och hur är de implemen-
terade i verksamheten? 


• Vilket dataskydd finns för personuppgifter? 
• Har universitetet säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 


hanteringen? 
o Förekommer uppföljning och kontroll av att verksamheterna följer 


riktlinjerna för personuppgiftsbehandling? 
o Finns det ett uppföljningssystem som säkerställer att universitets-


ledningen får information om eventuella brister i hanteringen? 
 


Hantering av personuppgifter regleras idag bl.a. av personuppgiftslagen (PuL). I 
april 2016 fattade EU beslut om en ny lagstiftning (dataskyddsförordning) kring 
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personlig integritet. För Sveriges del kommer de nya reglerna att ersätta nuvarande 
regler i PuL. De nya reglerna beräknas träda i kraft i maj 2018. Förordningen 
kommer att innebära ökade krav på styrning och strängare sanktionsmöjlighet vid 
överträdelser. Den nya lagstiftningen innebär att universitetet med största sanno-
likhet måste anpassa organisationen och ändra i berörda processer och IT-system. 
 
Syftet med PuL är att skydda den personliga integriteten vid behandling av person-
uppgifter. Behandling omfattar enligt Datainspektionen insamling, registrering, 
lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Företag, myndigheter, före-
ningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar 
att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Vid universitetet finns 
ett personuppgiftsombud som är placerat vid den juridiska avdelningen inom 
sektionen Juridik och dokumenthantering. För arbetet är avsatt 20 procent av en 
tjänst. Enligt Datainspektionen är det inte nödvändigt att personuppgiftsombudet 
enbart ägnar sig åt sådana arbetsuppgifter. Arbetet som ombud kan kombineras 
med andra uppgifter, så länge dessa inte kommer i konflikt med uppdraget som 
ombud. Enligt Datainspektionen är det dock i synnerhet om den personuppgiftsan-
svariges organisation är liten som det kan bli aktuellt att kombinera olika arbets-
uppgifter.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns brister i den interna styrningen och kontrollen 
vid universitetets hantering av personuppgifter. Bedömningen baserar vi på föl-
jande iakttagelser: 
 
Brister i förteckningen 
En av personuppgiftsombudets uppgifter är att föra en förteckning över de behand-
lingar som finns inom Lunds universitet. Ett arbete pågår med att införa en 
digitaliserad anmälan och föra in registret i universitetets diarieföringssystem. I det 
arbetet har det konstaterats att nuvarande förteckning inte har varit komplett. Det 
är viktigt att det finns rutiner som säkerställer detta eftersom förteckningen ska ge 
information om sådana behandlingar som annars skulle ha behövt anmälas till 
Datainspektionen.  
 
Bristande uppföljning och kontroll  
Universitetet har inte säkerställt att det finns ett uppföljningssystem som ger den 
personuppgiftsansvarige information om eventuella brister i hanteringen av per-
sonuppgifter. Eftersom hanteringen enligt medarbetarwebben är delegerad inom 
universitetet är det särskilt viktigt att uppföljningen fungerar på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Det finns dock inga dokumenterade rutiner för uppföljning och kontroll 
och enligt uppgift genomförs inga kontroller av de behandlingar som sker. Någon 
systematisk återrapportering från personuppgiftsombudet till den personuppgifts-
ansvarige förekommer heller inte. I uppföljningsrutinen borde också ingå att säker-
ställa att förteckningen över de behandlingar som utförs inom universitetet är kom-
plett. 
 
Behov av att se över riktlinjer och rutiner 
Det framgår inte hur den som behandlar personuppgifter ska gå tillväga för att 
säkerställa att personuppgifterna som ska behandlas är tillräckligt skyddade. Det 
saknas också rutiner för att med säkerhet kunna lämna fullständiga uppgifter till 
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den registrerade. I den nya lagstiftningen ökar kraven på att de registrerade ska 
kunna få tillgång till sina personuppgifter och få dem raderade, detta innebär ett 
utökat behov av fungerande rutiner för ändamålet. Att det saknas vissa riktlinjer 
och rutiner kan bero på att det är otydligt vem som har ansvar för att ta fram dem.  
 
Brister i informationssäkerheten 
Vid intervjuerna har det framkommit att det förekommer brister i universitetets 
informationshantering som innebär att skyddet försvagas för de personuppgifter 
som behandlas vid universitetet. Universitetets decentraliserade verksamhet ställer 
krav på att det finns universitetsövergripande riktlinjer och rutiner för informa-
tionssäkerheten samt uppföljning av att dessa fungerar och efterlevs. Ett arbete 
pågår sedan ett par år att ta fram nya rutiner och riktlinjer men idag är det svårt att 
bedöma hur universitetets informationssäkerhet fungerar då det saknas sökbara 
styrdokument och en övergripande uppföljning och kontroll. Det går därför inte att 
svara på om universitetet har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. För att kunna 
veta om skyddet är tillräckligt är det viktigt att informationen klassificeras. När 
universitetet ska börja med att klassificera sin information utifrån konfidentialitet, 
riktighet och tillgänglighet bör även personuppgifter hanteras inom ramen för detta 
arbete. Detta är viktigt eftersom otillräcklig kontroll över att klassificeringar görs 
och var informationen lagras kan innebära att information innehållande känsliga 
personuppgifter lagras i molntjänster där universitetet inte har kontroll över 
skyddet. 
 
Behov av att se över organisationen 
Idag arbetar personupgiftsombudet 20 procent av en tjänst med de uppgifter som 
åligger ett personuppgiftsombud enligt PuL. IR delar dock Datainspektionens 
bedömning att det främst är när organisationen är liten som det kan bli aktuellt att 
kombinera olika arbetsuppgifter. Dessutom anser IR att det utöver juridisk kompe-
tens även krävs tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. För att leva upp 
till personuppgiftslagens krav behöver organisationen kring hantering av person-
uppgifter inom universitetet ses över. Ett nära samarbete mellan personuppgifts-
ombudet och universitetets säkerhetschef kan hjälpa till i ombudets arbete. Upp-
följning av säkerheten för personuppgifterna kan också koordineras med säker-
hetschefen som enligt utkastet till de nya riktlinjerna för informationssäkerhet har 
ansvaret för att följa upp informationssäkerheten. 
 
IR:s sammantagna bedömning är att den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets hantering av personuppgifter är otillräcklig. 
 
IR har rekommenderat rektor att: 


• Se över befintlig hantering av personuppgifter i förhållande till den nuva-
rande personuppgiftslagen samt parallellt identifiera behov av att göra 
anpassningar till den kommande förordningen. I detta arbete behöver 
universitetet särskilt:  


 
- Se över nuvarande organisation och resurser samt tydliggöra 


personuppgiftsombudets arbetsuppgifter.  
- Ta fram åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som 


behandlas är tillräckligt skyddade.  
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- Ta fram rutiner för systematisk uppföljning och kontroll, 
inkluderande uppföljning av lagring i molntjänster. 


 
Rektor har (något förkortat) svarat: 
Universitetet instämmer i att det finns brister i hanteringen av personuppgifter som 
måste åtgärdas. Internrevisionens rapport utgör ett värdefullt underlag i detta 
arbete. 
 
Frågan om lämplig organisation för en säkerställd styrning och kontroll av vår 
hantering av personuppgifter har diskuterats under våren. Vi har försökt hitta goda 
förebilder vid liknande organisationer, dock utan resultat. Vi har därför utsett en 
utredare med uppdrag att ta fram förslag på organisation, struktur och stöd för 
LU's hantering av personuppgiftsbehandlingar.  Målet är att universitetets hante-
ring av personuppgifter ska uppfylla såväl nuvarande som framtida regelverk. I 
uppdraget ingår att föreslå en organisation som kan säkerställa att rutinbeskriv-
ningar, regelverk, systemstöd, utbildningar, uppföljning etc. finns och fungerar. I 
uppdraget ingår även att uppskatta tid för implementering av nödvändiga åtgärder. 
Uppdraget kommer att genomföras i projektform. Planen är att organisation inkl. 
uppdaterade rutiner och strukturer ska finnas på plats senast när ny förordning 
träder i kraft 2018. I utredningen ingår att beskriva olika roller, inkl. personupp-
giftsombudets, i framtida organisation. Av dessa rollbeskrivningar kan sedan utlä-
sas vilka resurser som behövs för att hantera organisationen. Föreslagen organi-
sation ska säkerställa att det finns struktur för hur vi stödjer informationsklassifi-
cering och hantering av personuppgifter. I en fullt fungerande organisation ska 
finnas såväl rutiner för lagring av information som uppföljning och kontroll av 
universitetets hantering av personuppgifter, inkl. lagring i molntjänster. I univer-
sitetets arbete med informationssäkerhet har förslag till nya föreskrifter tagits fram 
där det bl.a anges att information som klassas som konfidentiell inte får lagras i 
molntjänst. Nu när regelverket inom informationssäkerhet finns på plats är det 
viktigt att information och utbildning om detta kommer igång. Då hantering av 
personuppgifter är en del av informationssäkerhet, ska detta givetvis också beaktas 
i den framtida organisationen.  
 
Granskning av resursfördelning och styrning av gemensam för-
valtning 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen av resursfördelningen inom gemensam förvaltning. I detta har ingått att 
undersöka om resursfördelningen används som ett styrinstrument för att uppnå en 
effektiv resursanvändning och för att nå uppställda mål/uppdrag. Granskningen har 
omfattat resurstilldelningen till den gemensamma förvaltningens sektioner men 
inte finansiering genom extern eller intern försäljning.  
 
Förvaltningschefen fattar i slutet av året beslut om anvisning av medel för finan-
siering av den gemensamma förvaltningen mm. I beslutet fastställer förvaltnings-
chefen även uppdrag till sektionscheferna och de tjänstekataloger som finns för 
förvaltningen. Tjänstekatalogerna är sektionernas basuppdrag som anger de tjäns-
ter som levereras, vad tjänsterna avser, målgrupp, syfte med respektive tjänst samt 
antal personer omräknat i heltid som arbetar med tjänsten i fråga. Utöver tjänste-
katalogerna ges uppdrag till sektionscheferna dels i form av generella uppdrag och 
dels som särskilda uppdrag. För 2016 finns 17 generella uppdrag, t.ex. att bryta ner 
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sektionens uppdrag till verksamhetsplaner, ansvara för relevant omvärldsbevak-
ning, ta fram mätbara mål och att ansvara för intern styrning och kontroll inom 
respektive verksamhetsområde. Antal särskilda uppdrag varierar från sektion till 
sektion, för verksamhetsåret 2016 från ett till åtta uppdrag, och det är framför allt 
de särskilda uppdragen som skiftar mellan åren. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns en strukturerad och dokumenterad process för 
resursfördelningen inom den gemensamma förvaltningen. Flera av sektions-
cheferna framhåller att det skett en tydlig förbättring mot tidigare men samtidigt 
har det framkommit synpunkter om brister som kan påverka effektiviteten negativt. 
 
Vid beslut om uppdrag och resurstilldelning är det viktigt att se helheten för att få 
en effektiv resursanvändning och realistiska uppdrag. I intervjuerna med sektions-
cheferna har dock framförts att det är oklart vad tjänstekatalogerna ska innehålla 
och vad de ska användas till. Det har också tagits upp att uppdragen i tjänstekata-
logerna inte hänger ihop eller att det finns risk för att saker inte blir gjorda då man 
inte ser helheten. IR delar denna bedömning. Tjänstekatalogerna har upprättats av 
sektionerna och är en kartläggning av det arbete som bedrivs vid sektionerna och 
dess delar. Samtidigt är tjänstekatalogerna en del av förvaltningschefens uppdrag 
till sektionscheferna. Eftersom sektionerna själva har tagit fram innehållet i sina 
tjänstekataloger finns en risk att dessa framför allt tar upp sådant som redan görs 
men missar annat som också borde göras. IR kan vid en genomläsning se att inne-
hållet huvudsakligen handlar om att erbjuda tjänster medan arbetsuppgifterna upp-
följning och kontroll inte är så vanligt förekommande. Detta bekräftas av de iaktta-
gelser som IR gjort vid ett antal tidigare granskningar. IR vill här poängtera att det 
av de generella uppdragen till sektionscheferna framgår ett ansvar för den interna 
styrningen och kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Dessutom har 
sektionscheferna i rollen som processägare ansvar för intern styrning och kontroll 
inom respektive processområde. En del av intern styrning och kontroll är just kon-
troll och uppföljning i vilket ingår att följa upp att vidtagna åtgärder fungerar och 
att externa och interna regelverk följs. Ansvar för styrning, uppföljning och 
kontroll åvilar ytterst universitetets ledning och detta ansvar kan inte delegeras. 
Vid en långtgående delegering och decentralisering, krävs att den som delegerar 
styr genom tydliga anvisningar och riktlinjer, samt genom uppföljningar förvissar 
sig om att arbetet utförs i enlighet med dessa. Om inte sektionerna ska vara en del 
av denna uppföljning bör de generella uppdragen till sektionscheferna ändras eller 
förtydligas.  
 
Den gemensamma förvaltningen leds av förvaltningschefen men fakulteter och 
universitetsledning har ett stort inflytande över de förändringar som sker beträf-
fande resurser och uppdrag. En av de intervjuade har lyft risken att eftersom det 
finns ett mycket starkt tryck från verksamheten att hålla nere de indirekta kostna-
derna på central nivå finns en risk att satsningar inte görs trots att de skulle kunna 
sänka de totala kostnaderna och underlätta arbetet. Det kan gälla både systemkost-
nader och bemanning. Det är dock viktigt att en bedömning görs var arbetet kan 
bedrivas mest effektivt så att besparingskrav i förlängningen inte leder till ökade 
kostnader. Intervjuerna visar också att arbetsbelastningen inom sektionerna ofta är 
hög vilket kan påverka arbetsmiljön negativt. Det kan också leda till en mindre 
effektiv verksamhet eftersom det saknas tid att se över verksamheten och göra 
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förändringar. Även om antal uppdrag inte ökar är det viktigt att följa upp och 
beakta de volymökningar som enligt uppgift skett inom åtminstone delar av för-
valtningen. De beräkningar som gjorts i tjänstekatalogerna över antal personer i 
procent som arbetar med respektive tjänst skulle här kunna fylla en funktion men 
det är då viktigt att de är realistiska och löpande följs upp.  
 
Av intervjuerna har framkommit att det förekommer att man drar ner på ambi-
tionsnivåerna när arbetsbelastningen är hög men också att det finns mer eller 
mindre uttalat att man inom förvaltningen enbart ska sträva efter lagom eller till-
räcklig kvalitet. IR ser dock en risk att sänkta ambitionsnivåer avseende kvaliteten 
kan leda till att regelverk inte följs eller att stödet till verksamheten påverkas 
negativt. Det kan också leda till att universitetet förlorar kompetent arbetskraft 
inom förvaltningen.  Synpunkter att ingen efterfrågar hur arbetet görs utan enbart 
vad som görs har också framförts.   
 
I granskningen har också framförts synpunkter att det finns brister i samarbetet 
mellan sektionerna och att stödet till sektionerna behöver förbättras. Hög arbets-
belastning och ett alltför starkt fokus på att enbart stödja verksamheten och led-
ningen kan leda till brister i samordningen mellan sektionerna. Bristande samar-
bete och svagt stöd kan leda till försämrad effektivitet och sämre stöd till verksam-
het och ledning samt skapa ökad stress i arbetet.   
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Förtydliga syftet med tjänstekatalogerna samt förbättra uppföljningen av 
dem.   


• Vidta åtgärder för att uppnå bättre samarbete mellan sektionerna och bättre 
stöd till sektionerna. 


• Förtydliga vad ansvaret för intern styrning och kontroll inom respektive 
verksamhets- och processområde innebär. 


Förvaltningschefen har (något förkortat) svarat: 
Tjänstekatalogerna togs ursprungligen fram för att öka transparens och tydlighet 
kring vad förvaltningens olika verksamheter gör och vilka tjänster som levereras. 
Tanken var att få ett konkret material att resonera kring när det gäller vad som ska 
utföras och var det ska utföras i organisationen. Katalogerna har bl a använts i 
olika utredningar och varit ett underlag i besparingsdiskussioner. Tjänstekatalo-
gerna syftar också till att visa hur mycket resurser som läggs på de olika tjänsterna, 
vilket tillsammans med volymutveckling bl a används i diskussion kring äskanden 
om ökade resurser i de årliga budgetdiskussionerna.  
Syftet med tjänstekatalogerna presenterades och diskuterades när de arbetades 
fram. Framtagna tjänstekataloger utgör idag grunden för vilka tjänster som gemen-
sam förvaltning tillhandahåller. Beroende på utökat, minskat eller på annat sätt för-
ändrat uppdrag justeras de årligen inför beslut om resursfördelning. En kort förkla-
ring kring syftet finns i det årliga resursfördelningsbeslutet. 
Syftet med katalogerna kommer att tas upp på nytt inför höstens budgetarbete så 
att detta är klart för alla sektionschefer. Tjänstekatalogernas syfte kommer även att 
förtydligas i budgetbeslutet.  
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Uppföljning av katalogerna sker genom avvikelserapportering på uppföljnings-
möten som förvaltningschefen har med sektionscheferna tre gånger per år.  
Under hösten kommer diskussion att tas upp med sektionscheferna hur uppfölj-
ningen kan förbättras och göras mer tydlig. 
 
Samarbete mellan sektionerna är en viktig fråga och något som diskuteras åter-
kommande på sektionschefsmötena som hålls varannan vecka. Att samverkan är en 
prioriterad fråga framgår av resursfördelningsbeslutet 2016. Det finns flera sär-
skilda uppdrag i resursfördelningsbeslutet som rör flera sektioner, vilket kräver 
god samverkan. Dessa gemensamma särskilda uppdrag samt sektionernas olika 
risker har särskilt lyfts fram och diskuterats med sektionscheferna i början av verk-
samhetsåret. Exempel på framgångsrik samverkan mellan sektionerna är samord-
ningsgruppen kring Medarbetarwebben. Tanken med denna grupp är att utan att 
anställa ny personal klara av att upprätthålla en god kvalitet på innehållet i Medar-
betarwebben genom att samverka över sektionsgränserna. Alla sektioner har en 
representant i gruppen och ordföranden i gruppen alternerar mellan sektionerna.  
Även inom SLUG har just samordning inom gemensam förvaltning identifierats 
som ett område som kan förbättras. Förvaltningschefen och sektionscheferna träf-
fade sina motsvarigheter inom SLUG i Uppsala i april för utbyte av erfarenhet av 
hur samverkan kan utvecklas. Denna fråga kommer att fortsätta diskuteras inom 
SLUG och sektionschefsgruppen.  
Stödet till sektionerna kan förbättras men det kräver att sektionerna är överens om 
vilket stöd som behövs och hur det ska finansieras. Ekonomikontoret skapades för 
många år sedan för att ge stöd i löpande ekonomiadministrativa frågor. 
Personalhandläggning och samordning har organiserats under senaste åren för att 
underlätta för sektionerna. En utökad samordning av stöd kring personaladminist-
ration, ekonomiadministration, events och arrangemang och stöd i kommunika-
tionsfrågor är en prioriterad uppgift för 2016. En del sektioner har egen ekonomi-
administration som t ex kan ses över och samordnas ytterligare över tiden. Visst 
ekonomistöd behöver finnas nära sektioner som har många externa projekt och 
interna och externa uppdrag.  
Behov av stöd kommer fortsatt att diskuteras på sektionschefsmötena framöver. 
 
Under hösten 2016 kommer ett arbete att göras tillsammans med sektionerna för 
att tydliggöra och exemplifiera vad som menas med intern styrning och kontroll 
inom respektive sektions verksamhet och processområde. Resultatet kommer att 
sammanfattas skriftligt som stöd för sektionscheferna. Intern styrning och kontroll 
följs upp årligen i samband med riskdialogerna där sektionscheferna skriver på 
intyg om intern styrning och kontroll. 
 
Granskning av intern styrning och kontroll inom utbildning på 
forskarnivå 
IR genomförde 2011 en granskning av forskarutbildningen med inriktning mot 
antagning samt de individuella studieplanerna. Denna granskning har årligen följts 
upp och uppföljningen har visat att vissa åtgärder kvarstår att vidta. IR har nu 
genomfört en ny granskning vars syfte har varit att, utifrån nedanstående frågor, 
undersöka om forskarutbildningen sker i enlighet med gällande regelverk och om 
individuella studieplaner hanteras korrekt. Granskningen har även innefattat hur 
universitetet följer upp och säkerställer ovanstående. Följande frågor har belysts: 
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• Följer användningen av stipendier i forskarutbildningen gällande regelverk? 
• Finns individuella studieplaner för forskarstuderande och uppdateras dessa 


regelbundet? 
• Är de individuella studieplanerna upprättade i enlighet med gällande regelverk 


och är de tillräckligt tydliga för att tvister ska kunna undvikas? 
• Vilken uppföljning görs från universitetsövergripande nivå för att säkerställa 


att regelverk efterlevs och att kvaliteten i de individuella studieplanerna är 
tillräcklig? 


 
I universitetets föreskrifter anges att det för varje doktorand ska upprättas en indi-
viduell studieplan (ISP). Studieplanen ska innehålla universitetets och doktoran-
dens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Huvudregeln är att 
beslut om den individuella studieplanen ska tas av fakultetsstyrelsen i samband 
med påbörjandet av utbildningen. Det anges också att detta beslut får vidare-
delegeras, dock lägst till prefekt. Den individuella studieplanen ska följas upp 
regelbundet med högst ett års mellanrum. I samband med detta ska även befogade 
förändringar göras. 
 
Stipendiefinansiering av doktorandstudier regleras i universitetets antagningsord-
ning för utbildning på forskarnivå. Här framgår att vid Lunds universitet ska det 
primärt vara doktorandanställningar men att stipendium kan användas om de 
inrättas av en annan aktör än Lunds universitet.  En skriftlig överenskommelse 
mellan doktorand och finansiär ska upprättas och denna ska även finnas hos uni-
versitetet så att villkoren kan kontrolleras. Det ska också ges skriftlig information 
om innebörden av stipendiefinansiering vad gäller bl.a. försäkringar, ledighet, 
sjukdom och liknande. Doktoranden ska skriftligen bekräfta att informationen 
mottagits. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att universitetet har genomfört förbättringar inom forskar-
utbildningen jämfört med hur förhållandena var vid internrevisionens tidigare 
granskning, även om det kvarstår brister vad gäller uppföljning och då i synnerhet 
den universitetsövergripande uppföljningen.  
 
En särskild nämnd för forskarutbildningen har inrättats, där samtliga fakulteter är 
representerade. Av nämndens verksamhetsplan framgår att nämnden ska följa upp 
implementeringen av föreskrifterna om forskarutbildningen. Detta utgör dock inte 
en del i en fortlöpande systematisk uppföljning av hur t.ex. individuella studiepla-
ner hanteras inom hela universitetet eller att det alltid finns skriftliga bekräftelser 
att stipendiefinansierade doktorander har mottagit den information som föreskrivs 
i antagningsordningen.  
 
Universitetskanslersämbetet har nyligen genomfört en granskning av individuella 
studieplaner4. Granskningen genomfördes under hösten 2015 och omfattade 24 
lärosäten. En av frågorna avsåg om det finns en individuell studieplan för varje 
doktorand. Av rapporten framgår att ”UKÄ ser positivt på att lärosätena för den 
allra största delen av doktoranderna har upprättat en individuell studieplan. Det 
saknas emellertid individuella studieplaner för 17 doktorander, knappt 2 procent, 


                       
4 Granskning av individuella studieplaner för doktorander (Rapport 2015:23) 
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varav 16 från samma lärosäte (Lunds universitet)”. Majoriteten av de individuella 
studieplaner som saknades härrörde från en fakultet och förklaringen är att det var 
respektive doktorand som förvarade planerna. Dessa arkiverades inte av universi-
tetet och kunde därför inte tas fram när UKÄ begärde ut handlingarna. Fakulteten 
uppdaterar nu sitt system för ISP så att det framöver automatiskt kommer att 
påminna om att planer och uppföljningar av planerna inte gjorts. En annan fråga i 
UKÄ:s granskning var om den individuella studieplanen följdes upp regelbundet. I 
rapporten går att utläsa följande: ”Bristerna varierar mellan att lärosäten har dröjt 
med att upprätta den första individuella studieplanen, att det har gått mer än den av 
lärosätet angivna tiden mellan uppföljningarna, och att uppföljningar helt saknas 
efter att den första studieplanen har upprättats. De lärosäten som har störst brister 
vad gäller uppföljning av de individuella studieplanerna är Lunds universitet 63 
procent, …” 
 
Fakulteterna använder sig av olika system för hantering av de individuella studie-
planerna. Bakgrunden till detta är framför allt att forskarutbildningarna skiljer sig 
åt och att man inte har kunnat enas om ett gemensamt system. Att det numera finns 
system underlättar dock hanteringen och det blir även lättare att säkerställa att alla 
nödvändiga uppgifter finns. Ett problem som kvarstår är att den universitetsöver-
gripande uppföljningen försvåras med olika system och rutiner inom fakulteterna. 
Detta skulle kunna lösas genom att man kommer överens om vad som ska följas 
upp på övergripande nivå och att fakulteterna gör denna uppföljning och rapporte-
rar uppåt så att det går att få en samlad bild av hur forskarutbildningen ser ut och 
fungerar inom universitetet. En sådan uppföljning skulle också kunna säkerställa 
att föreskrifter och antagningsordning efterlevs och att eventuella bristande rutiner 
korrigeras. 
 
Även om det inte längre kommer att genomföras doktorandbarometrar enligt tidi-
gare modell är det viktigt att fortlöpande följa upp området. Detta ska göras genom 
de exitundersökningar som ska införas. Det är då också viktigt att analysera even-
tuella brister, vidta åtgärder och följa upp att åtgärderna har effekt. Det bör därför 
finnas en beredskap för att ta hand om resultatet av de kommande undersökning-
arna. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat rektor att: 


• Införa en systematisk universitetsövergripande uppföljning av att individu-
ella studieplaner hanteras korrekt och i överensstämmelse med universite-
tets föreskrifter. 


• Införa en systematisk universitetsövergripande uppföljning av att 
stipendiefinansiering hanteras korrekt och i överensstämmelse med univer-
sitetets antagningsordning. 


 
Svar på lämnade rekommendationer har begärts till den 7 september 2016. 


 
 
 





		IR har rekommenderat rektor att:






Postadress Box 117, SE-221 00 LUND, Besöksadress Universitetshuset Paradisgatan 2, Telefon 046-222 70 02, växel 046-222 00 00 
E-post susanne.kristensson@rektor.lu.se  Webbadress http://www.lu.se 


Förva l tn ingschefen  


Rapportering av uppdrag rörande arbete med strategisk 
rekrytering och mottagande av internationella forskare  


Vid universitetsstyrelsens sammanträde 2012-11-09 gavs följande uppdrag: 


Styrelsen uppdrar åt rektor att, baserat på diskussion främst i forskningsnämnden, 
återkomma till styrelsen för att presentera en strategi för hur ett långsiktigt arbete 
med rekrytering, inklusive mottagande osv, av internationella forskare kan ske 


Av olika skäl har återrapporteringen dragit ut på tiden men frågan om hur 
universitetet arbetar med rekrytering och mottagande av internationell personal är 
som tidigare mycket viktig. 


Benämningen forskare har i denna PM tolkats brett, vilket innebär att all disputerad 
forskande- och undervisande personal har inkluderats i begreppet.  


Arbetet med strategisk rekrytering bedrivs inom Lunds universitet vid fakulteterna. 
Detta är i enlighet med Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt 
att teckna avtal vid Lunds universitet (dnr STYR 2015/1412, 2015-12-17). Av 
dessa framgår bl a att fakultetsstyrelserna ansvarar inför rektor för utbildning och 
forskning inom den aktuella fakulteten. Till fakultetsstyrelserna är också delegerat 
att besluta om rekrytering av personal med undantag för professorer. Rekrytering 
är naturligtvis en central fråga för samtliga fakulteter och man bedriver ett aktivt, 
genomtänkt och för ämnena anpassat rekryteringsarbete. Samtliga fakulteter 
arbetar med frågor som syftar till att öka den externa och den internationella 
rekryteringen, uppmuntra sökanden av båda könen samt säkerställa respektive 
ämnes strategiska utveckling. Några fakulteter har valt att fastställa uttalade 
rekryteringsstrategier i form av en personalstrategisk plan eller en  
kompetensförsörjningsplan (t ex Ekonomihögskolan, Medicinska fakulteten och 
Juridiska fakulteten) . I dessa lyfts bl a att nya anställningars inriktning ska 
möjliggöra ytterligare utveckling av internationellt attraktiva miljöer, att 
anställningar ska utlysas internationellt och tillsättningar ska ske i internationell 
konkurrens. Fakulteterna avrapporterar till rektor, i samband med de årliga 
budgetdialogerna, hur de arbetar med rekrytering och kompetensförsörjning.   


Då ansvaret för strategisk rekrytering ligger hos fakulteterna är detta inte en fråga 
som man arbetar med på gemensam nivå och det ligger i dagsläget inte heller i den 
gemensamma forskningsnämndens uppdrag. Däremot uppkommer då och då frågor 
som rör rekrytering, oftast av professorer, där man på gemensam nivå bereder 
ärenden genom att t ex ta fram underlag som sedan diskuteras i Rektors 
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 2 
ledningsråd, någon av nämnderna eller i universitetsstyrelsen. Ett exempel på en 
sådan fråga är i vilken utsträckning de professorer som anställs rekryteras internt 
respektive externt. 
 
Vid rekrytering av internationella forskare finns behov av rutiner och stöd som är 
tillgängliga för samtliga fakulteter. Det rör såväl hur man informerar om lediga 
anställningar som stöd i de frågor som uppkommer både under själva 
rekryteringsprocessen och vid det faktiska mottagandet. 
 
Den gemensamma förvaltningen har sedan länge arbetat med att underlätta 
mottagandet av internationell personal vid Lunds universitet. Inför 2016 har 
sektionen Personal tillsammans med fakulteterna gått igenom och delvis formulerat 
om uppdraget för det så kallade International Researchers and Scholars Office 
(IRSO).  Från att ha vänt sig till både internationellt rekryterade nyanställda och 
handläggare inom institutioner och fakulteter ska IRSO nu fokusera på att vara ett 
stöd till verksamheten. Från slutet av 2016 kommer två personer arbeta med IRSO 
på gemensam nivå. De ska fungera som kontaktpersoner inåt och utåt, vara 
koordinator inom universitetet samt fungera som ett stöd för handläggare inom 
verksamheten. Som bilaga till detta PM finner ni en redovisning av vad IRSO gör 
och en sammanställning av andra gemensamma aktiviteter. 
 
En konkret fråga som både Lunds universitet och andra lärosäten arbetar med är 
när en forskare rekryteras och det finns behov av att hitta ett arbete även åt dennes 
partner. Detta problem är inte förbehållet internationella rekryteringar men behovet 
att universitetet är behjälpligt är ofta större. Då statliga anställningar ska 
informeras om så att de kan tillsättas efter förtjänst och skicklighet kan inte 
universitetet erbjuda anställning till medföljande om inte den medföljande sökt en 
utlyst anställning och fått den i konkurrens. I de enskilda fallen arbetar fakulteterna 
på olika sätt för att stödja medföljande. 
 
Sammantaget görs det stora ansträngningar inom Lunds universitet för att öka den 
internationella rekryteringen och för att bidra till att de forskare som rekryteras och 
deras familjer/medföljande ska trivas så att de också väljer att stanna. Då 
förutsättningarna för internationell rekrytering inom fakulteterna varierar har det 
hittills inte bedömts finnas behov av en gemensam strategi för rekrytering av 
internationella forskare. Däremot finns stora vinster i att stödet i processerna är 
professionellt och samordnat. Universitetet kan alltid göra mer och 
förhoppningsvis kommer den nya strategiska planen, forskningsstrategin samt 
nystarten för IRSO innebär att man inom hela universitetet kan arbeta ännu mer 
framgångsrikt med rekrytering av forskare såväl nationellt som internationellt.  
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Aktiviteter på gemensam nivå i samband med internationella rekryteringar  
 
Nedanstående utgör en kort presentation av relevanta aktiviteter på gemensam nivå i samband med 
internationella rekryteringar nom Lunds universitet (LU). Därutöver finns ytterligare aktiviteter på 
institutions- och fakultetsnivå, inte minst vad gäller mottagandeverksamhet. I nuläget finns ingen 
översikt över dessa. 


International Researchers and Scholars Office (IRSO) 
Vid sektionen Personal har under flera år funnits ett IRSO som erbjudit stöd vid mottagande av nya 
internationella medarbetare, inkl olika temamöten, information om försäkringar, stipendier, 
språkkurser samt ansvarat för s k social events. Uppdraget har delvis formulerats om inför 2016 och 
anges nu att vara: 


• kontaktperson in i LU (för myndigheter, andra universitet, nätverk, upphandlad relocation) 
• kontaktperson ut från LU (till myndigheter, interregproj m m) 
• koordinator inom LU  
• stöd till handläggare/HR vid institutioner/motsvarande och fakulteter/motsvarande 


 
Konkret innebär detta ansvar för: 


• samlad, strukturerad och tillgänglig information för internationella handläggare 
• att ta fram/uppdatera gemensamma rutiner, checklistor etc där verksamheten har ett behov av 


sådana 
• informationsinsatser om upphandlad relocation services 
• att hantera försäkringsfrågor från verksamheten 
• att lyfta upp best-practice inom LU 


 
För målgruppen internationella medarbetare ansvarar IRSO för: 


• att sprida information om pågående events/motsvarande 
• att vara sakkunnig för ingången ”For international staff” på Staff pages, inkl, ”Guide to 


Visiting Staff” och SFU-kurser,”Jobba hos oss” på lu.se/lunduniversity.se  
• Welcome days  
• delta i upphandling av relocation services 
• att vara kontaktyta gentemot andra myndigheter 
• att ingå i HR-nätverk med andra arbetsgivare i regionen (”Mobility network”) 
• service centre inom Euraxess-samarbetet inkl ingå i Euraxessnätverk inkl uppföljning 


internt/externt 
 
Internationell annonsering 
Lunds universitet ska som huvudregel utlysa alla lediga anställningar. Detta görs genom LUs 
rekryteringssystem Varbi. Det finns direktkopplingar i Varbi till bl.a. arbetsförmedlingen. I dagsläget 
finns det två internationella portaler kopplade till Varbi: Euraxess (se nedan) samt Researchgate. Den 
som ansvarar för utlysningen är också den som fattar beslut om vilka kommunikationskanaler som ska 
användas och om utlysningen ska översättas och spridas internationellt. Samtliga utlysningar finns på 
LUs egna hemsidor. 
 
Mottagande av internationell personal  
Mottagandet av internationell personal sker på alla organisatoriska nivåer. Ansvaret för att ta emot och 
introducera nya medarbetare, oavsett nationalitet, ligger på närmaste chef. Det finns rutiner för 
introduktionsprocessens alla delar och det finns också en del LU-gemensamt introduktionsmaterial 
som fakulteterna och institutionerna kan använda sig av. Välkomstdagarna för nyanställda hålls 
2 gånger/år och ges på både svenska och engelska. Att se över introduktionsprocessen och säkerställa 
att introduktionsmaterialet finns tillgängligt även på engelska är ett prioriterat område för sektionen 
Personal under 2016.  
 
Under 2015 genomfördes en stor satsning för att internationella medarbetare vid LU ska ha samma 
möjligheter att tillgodogöra sig information om sin arbetsplats: hela medarbetarwebben översattes till 
engelska och kallas Staff pages. http://www.staff.lu.se/ 



http://www.staff.lu.se/
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Relocation services 
Samarbetet mellan myndigheter i regionen blivit mer lösningsorienterat än tidigare. Det finns 
emellertid fortsatt svårhanterliga frågor. De flesta rör visumfrågor (inkl uppehållstillstånd, 
arbetstillstånd) samt tillgången till bostäder. Institutionerna uppmuntras att använda sig av s k 
relocation services vid rekrytering av internationell personal. LU har avtal med en relocationfirma 
som kan ta hand om alla steg i den process det innebär när någon rekryteras från ett annat land. Firman 
är certifierad hos Migrationsverket, vilket innebär att handläggningstiden förkortas avsevärt jämfört 
med om institutionen eller fakulteten självt tar hand om processen. Relocationfirman kan bistå med att 
finna bostad, ta fram levnadskostnadsberäkningar samt hjälpa till med skolor och sjukvård liksom i 
kontakten med Skatteverket, Försäkringskassan m fl.  
 
Medverkan i interreg-projekt med fokus internationell attraktionskraft 
Region Skåne driver tillsammans med Region Hovedstaden ett projekt med 27 olika partners för att ta 
vara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund. ESS 
& MAX IV: Cross Border Science and Society utgör en del i Skånes regionala utvecklingsstrategi, 
som går ut på att Skåne ska vara globalt attraktivt. Stärkt mottagarorganisation, lösta gränshinder för 
utomeuropeiska Öresundspendlare, ökad forskarsamverkan i en större geografi och konkreta 
marknadsföringsåtgärder är exempel på insatser som nämns i utvecklingsstrategin för att tillvarata 
potentialen hos MAX IV och ESS. Projektet har beviljats 9,5 miljoner Euro av Europeiska Regionala 
Utvecklingsfondens program Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, vilket motsvarar cirka 89 miljoner 
svenska kronor. Totalt omsätter projektet 19 miljoner euro eller 178 miljoner svenska kronor. 
 
Euraxess – Europakommissionens nätverk för ökad forskarmobilitet 
Lunds universitet är ett av nio universitet och högskolor i Sverige som skrivit på Declaration of 
Commitment och därmed utgör ett s k Euraxess Service Centre. Genom Euraxess, som i Sverige 
administreras av Vinnova, finns det ett europeiskt, nordiskt och nationellt nätverk inriktat på 
mobilitetsfrämjande arbete, både inom våra respektive länder och utanför Europa. Mer om Euraxess 
finns på www.euraxess.se och http://ec.europa.eu/euraxess 
 
Förbättrade och certifierade HR-strategier för forskare (HRS4R)  
Som medlem i The League of European Research Universities (LERU) har Lunds universitet 
förbundit sig att arbeta med en rad viktiga mål som syftar till att förbättra HR-strategier för forskare. 
Arbetet med HR-certifiering är påbörjat och ansökan kommer sannolikt att skickas till EU-
kommissionen i början av 2017. Det pågår även ett nationellt arbete, lett av Sveriges universitets- och 
högskoleförbund (SUHF), som syftar till att stötta svenska lärosäten i de delar av ansökningsprocessen 
som är gemensamma. 
 
Språkutbildningar för personal 
Sedan flera år tillbaka erbjuder LU sina anställda att gå ”Svenska för universitetsanställda”, SFU. 
Utbildningarna bekostas av heminstitutionen och hålls av Språk- och litteraturcentrum, Nordiska 
språk. Utbildningen hålls på olika nivåer beroende på förkunskaper. 
http://www.staff.lu.se/employment/for-international-staff/swedish-for-university-staff-sfu 
 
Fördjupat samarbete med Lunds kommun i mottagandet av internationell personal samt 
medföljande  
Hösten 2015 öppnade Lunds kommun Lund International Citizen Hub (LICH) i Ekska huset 
bredvid Stadsbiblioteket i Lund. Här anordnas möten för internationella medborgare. Vid dessa möten 
kan information ges om exempelvis internationella skolor, hur arbetsförmedlingen fungerar, vad man 
ska tänka på när man hyr en bostad i andra hand. LICH anordnar också sociala aktiviteter. Den 
primära målgruppen är medföljande. Ett fördjupat samarbete med LICH innebär en att universitet kan 
erbjuda en mötesplats för våra anställda och medföljande. Mer om LICH: 
http://www.internationalcitizenhub.com/ 
 
Postdoctraining  
LUs partsgemensamma medel har under 2015 finansierat ett nätbaserat utbildningsprogram för 
yngre forskare på engelska, ett program som ger grundläggande kunskaper och verktyg som kan 
tillämpas direkt i det dagliga arbetet. Utbildningen är kostnadsfri. Avtalet löper maj 2015-maj 2017. 



https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=_Yh4O2c32nltaxZf_4xy8TcVfCb-nsQteyuY9yLOAqOZZexFFUjTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAHUAcgBhAHgAZQBzAHMALgBzAGUA&URL=http%3a%2f%2fwww.euraxess.se

https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=Nrk2JfeBy7GhJ_4QVQTkyVl3WCkHXrnA3nKPLk86Af2ZZexFFUjTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZQBjAC4AZQB1AHIAbwBwAGEALgBlAHUALwBlAHUAcgBhAHgAZQBzAHMA&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2feuraxess

http://www.staff.lu.se/employment/for-international-staff/swedish-for-university-staff-sfu

http://www.internationalcitizenhub.com/
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Det går inte att v isa bilden för tillfället.


Rektorsinformation 2016-09-19
UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


• Almedalen (3‐8 juli), både Eva och jag


• Möte med Riksrevisionen (17 aug)


• UDs chefsmöte här i Lund (21‐22 aug)


• Styrgruppsmöte med Ericsson (23 aug)


• Terminsstart
‐Välkomstmottagning för internationella studenter (17 aug)
‐Bopoolens bostadmingel (29 aug)
‐Hälsningsgille (2 sep)


• Möte med nationella sekretariatet för genusforskning om 
jämställdhetsintegrering, hela ledningsgruppen deltog (30 aug)


• Disciplinnämnden (31 augusti och 6 september)
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• Huvudmannarådet KAW,  Stockholm (7 sep)


• Rektorsprogrammet, Stockholm (8‐9 sep)


• Lärosäten Syd (14 sep) 


• Arbetsgivarverkets styrelsemöte (25 aug och 15 sep) 


EVA


• 31 Augusti – Besök av King Abdulaziz City for Science and Technology
(KACST), Saudiarabien


• 5 September – Besök av University of the Western Cape, Sydafrika


• 6‐14 September – ROM‐World Rectors Meeting och XIII International 
Symposium of University Professors 
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Budget- och forskningsproposition 


En sammanlagd höjning fram till 2020 med 2,8 miljarder


• Ökade basanslag 2018-2020 med 1,3 miljarder


• De stora samhällsutmaningarna, 680 mnkr (710 mnkr?)


• Innovation, 845 mnkr


Signaler och särskilda satsningar
• Forskning kopplad till lärarutbildningen,


• öka jämställdheten (ny myndighet), 


• större ansvar för forskningsinfrastruktur, 


• skapa mer attraktiva karriärvägar med genomtänkta karriärsystem,


• stärkt samverkan med det omgivande samhället.





