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Förva l tn ingschefen 


Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av 
informationssäkerhet”  


Internrevisionen har genomfört en granskning av universitetets styrning av 
informationssäkerhet. Rapporten med rekommendationer lämnades till rektor 
2014-06-19. 


Rektor svarade 2014-09-01 på internrevisionens rapport. 


Universitetsstyrelsen uppdrog vid sammanträde 2014-09-19 åt rektor att 
återkomma med tydligare tidplan samt beslutade att frågan ska tas upp löpande 
halvårsvis till dess att åtgärderna är införda. Tidplan för genomförande 
rapporterades i universitetsstyrelsen 2014-11-07. 


Pågående arbete redovisas halvårsvis för universitetsstyrelsen. En uppföljning av 
pågående arbete presenterades såväl skriftligt som muntligt vid 
universitetsstyrelsens sammanträde i april 2015. Skriftlig redovisning av pågående 
arbete lämnades även till universitetsstyrelsen i oktober 2015 och april 2016. 


Nedan ges en nulägesrapportering av de åtgärder som ska genomföras med 
utgångspunkt i rektors avgivna svar och tidsplan. 


Internrevisionens rekommendation: 


• InfoSäk F omarbetas så att den istället beskriver vilka säkerhetsmässiga
krav som ska tillgodoses för respektive system/förvaltningsobjekt. Det bör
ställas krav att processer för följande områden ska vara beskrivna och
dokumenterade med tydliga kontrollpunkter:


- Behörighets/användaradministration:
- Hantering av ändringar i program och systemkonfigurationer
- Driftsinstruktioner, inkluderade back up och restoration policy
- Fysisk säkerhet, åtkomst och miljörelaterad


Vidare rekommenderas att InfoSäk F ska vara obligatorisk att använda inom 
hela universitetet.  
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Uppföljning 
 
Som angavs vid tidigare uppföljningar har: 


- en modell inkl. stödmaterial för de processbeskrivningar som påtalas i 
internrevisionens rapport tagits fram. 


- samtliga universitetsövergripapande system där systemägaren finns inom 
Gemensam förvaltning gåtts igenom och har idag dokumenterade 
processbeskrivningar med tydliga kontrollpunkter i enlighet med 
internrevisionens rekommendationer. Processbeskrivningarna följs upp 
årsvis. Att nämnda processbeskrivningar ska finnas anges i förslaget till 
beslutet Systemägande vid Lunds universitet som kommer att gälla för hela 
universitetet. 


 
Som angetts i tidigare rapporteringar pågår arbete med att ta fram nya föreskrifter. 
Utkast till Riktlinjer informationssäkerhet inkl. InfoSäk A, InfoSäk F och InfoSäk 
KD har tagits fram. Vidare har andra interna regelverk som relaterar till 
informationssäker omarbetats: SWAMID 2.0, LUCAT användarvillkor och Regler 
för datanät. Även beslut, anvisningar och mallar för systemägare har uppdaterats. 
Nämnda dokument är i dagsläget förslag som tagits fram tillsammans med 
företrädare för fakulteterna. Förslagen ska nu gås igenom av jurister. Då det för 
närvarande är mycket hög arbetsbelastning på Juridiska avdelningen, köps externt 
juriststöd in för denna del. Detta har inneburit att tidsplanen för beslut om nytt 
regelverk för informationssäkerhet har förskjutits. Beslut beräknas kunna fattas av 
rektor innan jul. Regelverket ska gälla för hela universitetet. 
 
Förslaget till InfoSäk F beskriver vilka säkerhetsmässiga krav som ska tillgodoses 
för respektive system / förvaltningsprojekt. 
 
 
Internrevisionens rekommendation: 
 


• Rutiner upprättas för att systematiskt följa upp tillämpningen av 
Riktlinjer för informationssäkerhet jämte tillhörande instruktioner och 
anvisningar på institutioner och fakulteter vid universitetet  


 
Uppföljning 


 
Arbete med att ta fram ett universitetsgemensamt regelverk för 
informationssäkerhet pågår. Som angetts i tidigare svar och uppföljning 
ligger fokus i första hand på att ta fram nämnda regelverk och 
användarstöd samt att implementera detta. Först när detta är gjort kan 
systematisk uppföljning påbörjas.  
 
 


Internrevisionens rekommendationer 
 


• Universitetets ledning tillser att i synnerhet all personal med nyckelroller 
i informationssäkerhetsarbetet erhåller relevant utbildning  
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Universitetets svar 


 
Enligt rektorsbeslut ska samtliga medarbetare genomgå datorstödd 
informationssäkerhetsutbildning. En egenutvecklad utbildning kallad 
LUISA, har tagits fram. Utbildningen som är webbaserad erbjuds idag till 
all personal, såväl på svenska som på engelska. Utbildningens fokus ligger 
på klassificering av informationen i det egna arbetet gällande 
konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet samt spårbarhet, oavsett vilket 
arbete man har. Utbildningen ligger i universitetets kompetensportal, vilket 
också ger möjlighet till årsvisa uppföljningar, vilka kommer att göras av 
säkerhetschefen. Varje användare får ett antal frågor som syftar till att öka 
förståelsen och skapa ett säkerhetstänk. Under 2017 ska utbildningen även 
ges till studenterna via lärplattformen Luvit. 
 
Verksamhetschefer, systemägare och systemförvaltare ska under 2016-
2017 ha genomgått en mer djupgående informationssäkerhetsutbildning 
med fokus på en verksamhetsnära utbildning. Denna verksamhetsnära 
utbildning syftar även till direkt implementering inom verksamheterna. 
På så sätt kommer arbetet med informationssäkerheten att effektiviseras. 
Personlig inbjudan till dessa utbildningar går ut under 2016-2017. Hittills 
har 55 av 130 personer genomgått utbildningen. 
 
 


Internrevisionens rekommendation: 
 


• InfoSäk A ses över och eventuellt formuleras om så att det bättre passar 
den enskilda medarbetaren. Därutöver måste ansvaret klargöras för hur 
enskilda system och servrar ska klassificeras samt vilka konkreta 
skyddsåtgärder som då blir nödvändiga, för att bättre skydda särskilt 
skyddsvärd information 


 
Uppföljning 


 
I förslaget till InfoSäk A är texten betydligt mer användarvänlig och även 
kompletterad med lathund för ökad förståelse av texten.  
 
Klargörande av hur enskilda system och servrar ska klassificeras samt 
vilka konkreta skyddsåtgärder som då blir nödvändiga, för att bättre skydda 
särskilt skyddsvärd information kommer att regleras i InfoSäk F 
(skyddsåtgärder) och InfoSäk A (informationsklassificering). 
 
Nämnda föreskrifter beräknas som anges ovan vara beslutade innan jul. 
 
 


 
Susanne Kristensson 
    





		Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av informationssäkerhet”
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2016-08-26 – 2016-10-06 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Yttrande över Mobilitetsplan för Skåne - plan för
att nå hållbart resande i Skåne 2030


2016-09-01 


2. Yttrande över promemorian Anpassningar av
svensk rätt till EU-förordningen om kliniska
läkemedelsprövningar


2016-09-15 


3. Yttrande över betänkandet Medverkan av
tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och
arbetstillstånd


2016-09-15 


4. Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Minskad
förbrukning av plastbärkassar


2016-09-15 


5. Anställning som adjungerad professor i
barnkirurgi


2016-09-15 


6. Yttrande över Ekonomistyrningsverkets rapport
Uppdrag att se över vissa frågor om hyresavtal –
bindningstiden i hyresavtal avseende lokaler för
universitet och högskolor


2016-09-15 


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


2016-09-15 


8. Beredning av ändrad organisatorisk placering för
SASNET


2016-09-15 


9. Ersättning för operativt stöd till nämnden för
utredning av vetenskaplig oredlighet


2016-09-15 


10. Återföring av forskningsmedel reserverade för
MAX IV-laboratoriets uppbyggnad 2014-2015


2016-09-15 


2016-10-19 


1 PM Bilaga 6 f







 2 
11.  Universitetsgemensamma medel till 


internationaliseringssatsningar 2016 
2016-09-15 


12.  Utseende av representant i ledningsgruppen för 
yrkeshögskoleutbildning till medicinsk 
sekreterare/hälso- och sjukvårdsadministratör 


2016-09-15 


13.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2016-09-15 


14.  Yttrande över redovisning från Statens 
jordbruksverk och Naturvårdsverket av 
regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder 
mot artskyddsbrott samt remiss av EU:s 
handlingsplan mot illegal handel 


2016-09-12 


15.  Ny rutin för att öka jämställdheten vid rekrytering 
av professorer 


2016-09-22 


16.  Universitetsgemensam samfinansiering till 
Wallenberg Academy Fellows karriärprogram för 
yngre forskare 2016 


2016-09-22 


17.  Utseende av ordförande för HAREC – sydsvenskt 
centrum för funktionsnedsättning och 
funktionshinder 


2016-09-22 


18.  Beslut med anledning av utredning om misstänkt 
oegentlighet 


2016-09-26 


19.  Överklagande av tillsättning av anställning som 
professor i neurokirurgi 


2016-09-29 


20.  Anställning som adjungerad professor i musikalisk 
gestaltning med inriktning mot svensk konstmusik 


2016-09-29 


21.  Utseende av sekreterare i kampanjstyrelsen för 
universitetets donationskampanj "Lunds 
universitet - För en bättre värld" 


2016-09-29 


22.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
universitetets uppdrag med 
jämställdhetsintegrering 


2016-09-29 


23.  Medel till universitetsgemensam 
ledningsgruppsutveckling, etapp 2 


2016-09-29 


24.  Sammanställning av genomförda aktiviteter 2012-
2016 som bidragit till att hjälpa andra länder, och 
då främst utvecklingsländer, att för fredliga 
ändamål nyttja material och kunskaper inom det 
biologiska området 


2016-09-29 
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25.  Delegation gällande rätten att teckna en 


avsiktsförklaring avseende etablering av Svenskt-
chilenskt forskarforum 


2016-10-03 


26.  Angående remissen Miljöbedömningar  2016-10-03 


27.  Förlängt uppdrag som föreståndare vid Historiska 
Museet 


2016-10-06 


28.  Förlängning av uppdrag som tf föreståndare för 
Historiska museet 


2016-10-06 


29.  Samfinansiering av sydsvenskt centrum för 
funktionsnedsättning och funktionshinder HAREC 
2017 


2016-10-06 


30.  Finansiering av Lunds universitets 
hållbarhetsforum 2017 


2016-10-06 


31.  Delfinansiering av MAX IV-laboratoriets 
invigning 


2016-10-06 


32.  Finansiering av Lunds universitets 
hållbarhetsforum 2017 


2016-10-06 


33.  Beslut om yttrande över förslag till cykelstrategi 
för Skåne 


2016-10-06 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2016-08-26 – 2016-10-06 
 


1.  Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av 
privatbostad. Svar till Finansdepartementet senast 2016-09-13. 
 


2.  Cykelstrategi för Skåne. Svar till Region Skåne senast svarsdag 2016-10-
14. 
 


3.  Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård. Svar till Socialdepartementet senast 2016-11-25. 
 


4.  Driftsformer för universitetssjukhus. Svar till Socialdepartementet senast 
2016-11-25. 
 


5.  Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-11-30. 
 


6.  Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket. 
Svar till Finansdepartementet senast 2016-12-01. 
 


7.  Polisens tillgång till information om vissa IT-incidenter. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-12-05. 
 


8.  Föreskrifter om Transportstyrelsens föreskrifter om 
trafiksäkerhetsgranskare. Svar till Transportstyrelsen senast 2016-10-26. 
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9.  Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges 
första nationella skogsprogram. Svar till Näringsdepartementet senast 
2016-11-12. 
 


10.  Remittering av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
COM(2016)482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas 
växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig 
energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring 
av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en 
mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och 
för att rapportera annan information som är relevant för 
klimatförändringen. Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2016-
09-23. 
 


11.  Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Svar till Justitiedepartementet 
senast 2016-11-25. 
 


12.  Remiss av metod och frågor i 2016 års EA-värdering. Svar till 
Ekonomistyrningsverket senast 2016-10-13. 
 


13.  EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s 
upphovsrättsreglering. Svar till Justitiedepartementet senast 2016-10-21. 
 


14.  Förslag på ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2016-11-01. 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


Ledamot i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet 


Bakgrund 
Lunds universitet har sedan 1993-10-01 en personalansvarsnämnd. Enligt tidigare 
beslut i universitetsstyrelsen 2009-09-25—26 (dnr LS 2009/730) samt 2015-02-13 
(dnr STYR 2015/131) ingår följande personer som arbetsgivarsidans representanter 
i personalansvarsnämnden. 


avdelningschef Veronica Gummesson 
professor Ann Numhauser-Henning  
professor Olov Sterner 


Veronica Gummesson har fr o m 2016-11-01 anställning som personalchef vid 
LTH men har meddelat att hon om så önskas kan kvarstå som ledamot i nämnden. 
Med anledning av att Veronica Gummesson byter anställning föreslås styrelsen 
fatta beslut om att hon kvarstår som ledamot i nämnden.   


Förslag till beslut: 


Universitetsstyrelsen beslutar att Veronica Gummesson kvarstår som ledamot i 
personalansvarsnämnden vid Lunds universitet när hon 2016-11-01 övergår till 
anställning som personalchef vid LTH. 
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Planer ing  


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5b Telefon 046-222 92 59, 046-222 
00 00 
E-post Magnus.Ekblad@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se


Förslag till universitetsövergripande riskvärdering 2016  
Universitetsstyrelsen har fattat beslut om att förbättra, effektivisera och förenkla 
processen för riskhantering vid LU, bland annat som ett resultat av de 
rekommendationer som universitets internrevision lämnat efter genomförd 
granskning av processen. Förändringar av processen har börjat fasas in under våren 
2016, med målet att de ska vara fullt införda under hösten 2017. Det betyder att 
2016 är ett ”mellanår” mellan den gamla och den nya processen – work in 
progress.  


Denna PM är information om riskprocessen och arbetet med att ta fram en 
riskvärdering för Lunds universitet. Styrelsen ska besluta om riskvärderingen 
2016-12-09. 


Processen för intern styrning och kontroll 2016 
Under 2016 har ett prövande förhållningssätt tillämpats när det gäller att införa 
förändringar i processen för intern styrning och kontroll. Det har varit nödvändigt 
för att säkerställa att de förändringar som genomförs blir rätt och väl förankrade. 
Det har bidragit till ett ökat engagemang, ökad samsyn kring processen samt större 
kunskaper om riskhantering. 


Utifrån en analys av alla de risker som värderats under 2015 har ett tjugotal 
allmänna risker identifierats. Med allmänna risker avses risker som, förutom att de 
är relevanta, finns inom flera olika delar av Lunds universitet. De allmänna 
riskerna har tagits upp i riskdialoger under hösten 2016 med fakultetsledningarna, 
ledningarna för USV, LUKOM, LUB och MAXIV. I varje dialog har den egna 
verksamheten varit i fokus och de allmänna riskerna har beaktats ur detta 
perspektiv.  I dialogerna diskuterades även så kallade specifika risker, det vill säga 
risker som en verksamhet har, men som inte är en allmän risk. Samtliga risker 
belystes ur ett tvåårsperspektiv.  


Riskvärdering 
Resultatet av riskdialogerna är värderingar av de allmänna och specifika riskerna, 
beskrivningar av vilka effekter de får om de inträffar samt vilka åtgärder som 
vidtas för att hantera dem.  
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Det bör noteras att begreppet riskaptit inte används. I tidigare riskvärderingar har 
begreppet betecknat den nivå av risk som universitetet har varit berett att acceptera 
för en risk eller en gruppering av risker. Om värderingen av risken var högre än 
riskaptiten så innebar det att risken troligen behövde åtgärdas. I den matris som nu 
prövas ersätts riskaptit av en värderingsskala där det framgår vilken omfattning av 
åtgärder som är rimlig beroende på hur risken värderas.  
 
Nedan följer en sammanställning av de allmänna riskerna. 
 
OBSERVERA: I skrivande stund har dialogomgången inte avslutats så därför kan 
underlaget ändras något. 
 
 
Utbildningsfinansiering 
 


1. Risk för minskad kvalitet, färre ämnen, ökad likriktning och ökad stress på 
grund av så kallad urgröpning av utbildningsanslaget. 
R5 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Forskningen drabbas.  
• Sämre förutsättningar för 


tvärvetenskap.  
• Varumärkesskada.  
• Drabbar fort- och 


vidareutbildning (”livslånga 
lärandet”).  


• Färre avgiftsstudenter. 
 


• Omvärldsanalys. 
• Ständig översyn av 


utbildningsutbudet.  
• Pedagogisk utveckling.  
• E-lärande.  
• Resursfördelning och 


omprioriteringar, och i vissa 
fall omorganisation. 


• Samarbete inom LU. 


 
2. Risk att överproduktionen inte minskar i den takt som planeras vilket kan 
leda till minskad kvalitet och ökad stress  
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesskada.  
• Drabbar fort- och 


vidareutbildning (”livslånga 
lärandet”).  


 
 


• De flesta verksamheter anser 
att detta inte är en relevant 
risk, antingen för att de inte 
har någon överproduktion 
eller för att de har 
överproduktionen inom 
kontroll. 


Kommentar: Det är bara LTH som har värderat risken. Övriga anser att den inte har 
direkt betydelse för deras verksamhet.  
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Kvalitet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt 
forskarutbildningsnivå 
 


3. Risk att LU inte förmår leva upp till de nationella och internationella kraven 
och riktlinjerna för intern kvalitetssäkring. 
R3 


Effekt Åtgärd 
• Indragna examenstillstånd.  
• Minskad konkurrenskraft 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada. 


• Uppföljningar och 
utvärderingar.  


• Samarbeten med andra UoH 
och olika samarbetsorgan.  


• Pedagogisk utveckling.  
• Nytt kvalitetssäkringssystem 


under införande vid LU. 
 


4. Risk att LU inte använder digitalisering systematiskt och kvalitetshöjande 
inom undervisningen 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada.  
• Minskad genomströmning. 


• Olika projekt för att öka 
digitaliseringen och e-
lärandet.  


• Fortbilda lärare och utveckla 
undervisningen.  


• Systematik och ökad 
samordning behövs.  


• Handlingsplan för e-lärande.  
• Samarbete inom LU 


 
5. Risk att lärare inte har den pedagogiska kompetens som krävs för att uppnå 
den kvalitet som eftersträvas 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada.  
• E-lärande används för att 


effektivisera, men inte för att 
höja kvaliteten. 


• Pedagogisk kompetens 
säkerställs vid rekrytering.  


• Pedagogisk utveckling  
• Samarbete inom LU 
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6. Risk att LU:s arbete med breddad rekrytering av studenter inte får tillräckligt 
genomslag 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada. 
• Kan på längre sikt påverkan 


könsfördelningen inom vissa 
yrkeskategorier negativt. 


• Kurser som syftar till 
breddad rekrytering (exv 
UJIKEN, tekniskt basår).  


• Publik verksamhet.  
• Samverkan med skolor och 


det omgivande samhället. 
• Studiebesök. 
• Introduktionsdagar.  
• Stöd till studenter med ssk 


behov. 
 


 
Studentrekrytering och utbildningsutbud 
 


7. Risk att söktrycket på längre sikt inte kommer att vara lika högt som i 
nuläget vilket kan påverka utbildningars upplägg och genomförande 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad genomströmning.  
• E-lärande används för att 


effektivisera, men inte för att 
öka kvaliteten.  


• Försämrad psykosocial 
arbetsmiljö för lärare  


• Färre enstaka kurser 
 


• Marknadsföring.  
• Omvärldsanalys.  
• Dialog med avnämare.  
• Samarbete inom LU.  
• Begränsa antalet program 


och inriktningar.  
• Förändringar av 


utbildningsorganisationen.  
• Förbättra bostadssituationen 


för studenterna som en 
proaktiv åtgärd. 


 
 


8. Risk att LU:s utbildningsutbud inte stämmer överens med arbetsmarknadens 
behov 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kan på längre sikt få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Stor potential för fort- och 


vidareutbildning (exv i form 
av enstaka kurser) går förlorad  


• Omvärldsanalys.  
• Dialog med avnämare och 


det omgivande samhället. 
• Arbetslivsanknytning i utb 


genom praktik och 
examensarbete. 


• Kontinuerlig översyn av 
utbildningsutbud och 
utbildningarnas innehåll. 
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9. Risk att LU:s utbildningsutbud inte stämmer överens med regeringens 
särskilda satsningar 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kan på längre sikt få negativa 
samhällskonsekvenser 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Omvärldsanalys.  
• Kontinuerlig översyn av 


utbildningsutbud och 
utbildningarnas innehåll.  


• Satsning på kompletterande 
pedagogisk utbildning, KPU, 
behöv 


• Bredda lärarutbildningen 
med utökade 
examensrättigheter.  


 
 


Forskningsfinansiering 
 


10. Risk att det statliga anslaget till forskningen inte ökar i den omfattning som 
behövs för att framgångsrikt kunna bedriva prioriterad forskning och 
grundforskning samt ta ett långsiktigt strategiskt arbetsgivaransvar 
R4  
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust som på sikt 
kan få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft.  
• Ökat beroende av externa 


medel.  
• Påverkar även utbildningen 


negativt.  
• Svårt att täcka lönekostnader.  
• Färre doktorander.  
• Sämre förutsättningar att 


rekrytera och behålla lärare 
och forskare.  


• Bredden i forskningen hotas. 
• Försvårar möjligheten att nå 


strategiska mål.  
• Försvårar samverkan med det 


omgivande samhället.  
• Svårigheter att prioritera om 


resurser till nya 
forskningsområden.  


• Små marginaler att kunna göra 
satsningar mot MAXIV och 
ESS. 


• Försämrad psykosocial 
arbetsmiljö. 


• Prioritera och omfördela 
resurser inom LU.  


• Skapa goda förutsättningar 
för forskare att söka externa 
medel.  
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11. Risk att samfinansieringen av externa bidrag blir alltmer kostsam vilket 
urholkar det statliga anslaget till forskningen 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust som på sikt 
kan få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft.  
• Ökat beroende av externa 


medel., vilket kan leda till att 
forskningen styrs. 


• Påverkar även utbildningen 
negativt.  


• Både bredden och spetsen 
drabbas.  


• Sämre förutsättningar att 
rekrytera och behålla lärare 
och forskare. 


• Prioritera och omfördela 
resurser inom LU.  


• Skapa goda förutsättningar 
för forskare att söka externa 
medel.  


• Ett mera strategiskt 
förhållningssätt vad gäller 
vilka externa medel som 
ansöks.  


• Resurstilldelningen inom LU 
behöver bli mer flexibel 


• Dialog med anslagsgivare 
• Samarbete inom LU.  
• Inom vissa delar av 


verksamheten: 
omorganisation av stöd till 
och ledning av forskningen. 


 
 


Forskningsinfrastruktur och annan infrastruktur 
 


12. Risk att den långsiktiga finansieringen av MAXIV inte är säkerställd vilket 
kan påverka planerad verksamhet vid anläggningen. 
R5 
Effekt Åtgärd 


• Kostsamt.  
• Missade möjligheter. 
• Spetsforskning drabbas. 


• Arbetar med att få 
kompetens som kan utnyttja 
anläggningen optimalt. 


• Samverkan med externa 
parter. 


Kommentar: Det är bara M och MAXIV som valt att värdera risken. Övriga anser 
att den inte har direkt betydelse för deras verksamhet.  
 
 
 


13. Risk att infrastruktursatsningar inte speglar och stödjer universitetets bredd 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Unika verksamheter med stor 
potential fortsätter inte att 
utvecklas eller försvinner.  


• Drabbar tvärvetenskaplig 
forskning.  


• Suboptimering.  


• Lyfta fram viktiga 
infrastrukturer och visa vad 
de kan åstadkomma.  


• Fakulteterna behöver frigöra 
resurser för att kunna göra 
satsningar.  


• Det behöver diskuteras hur 
infrastruktur definieras (exv 
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så kan man se arkiv, 
samlingar och big data som 
infrastruktur).  


• Samarbete inom LU 
• Extern samverkan  


 
Finansiering av lokaler 
 


14. Risk att påbörjade och planerade lokalförändringar blir svåra att finansiera 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig eller ingen närvaro i 


Scandinavian Science Village.  
• Negativ påverkan på 


arbetsmiljön. 
• Värdeförstöring (Botan och 


LUHM) 


• Dialog med 
universitetsledningen. 


• Bevaka och utveckla 
befintliga 
finansieringsmöjligheter.  


• Dialog med nuvarande och 
potentiella donatorer. 


• Brunnshögsgrupp inrättad 
med en ssk utredare. 


 
Kompetensförsörjning 
 


15. Risk för svårigheter att rekrytera de mest lämpade personerna samt behålla 
de medarbetare som behövs för nuvarande såväl som för framtida behov 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• För stor intern rekrytering.  
• Minskad mångfald.  
• Sned åldersfördelning. 


• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  


• Ständig förbättring och 
utveckling vad gäller 
processer vid rekrytering. 


• Transparens i karriärvägar.  
• Meriteringstjänster. 


 
16. Risk att ojämn könsfördelning inom vissa personalkategorier och bland 
studenterna ökar eller inte minskar i önskvärd takt 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Karriärprogram för yngre 
medarbetare.  


• Långsiktig 
personalplanering.  


• I vissa fall tilldelas extra 
medel till institutioner i 
samband med rekrytering av 
kvinnliga professorer. 
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17. Risk att medarbetare inte har tillräcklig kompetens vad gäller digitalisering 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Ineffektivitet.  
• Brister i säkerhet.  
• Brister i e-media. 


• Bli bättre kravställare vid 
beställning av system etc.  


• Kompetensutveckling.  
• Samordning med LDC. 


 
 


Arbetsmiljö 
 


18. Risk att medarbetare med annan anställning än tillsvidareanställning 
upplever stress på grund av osäkra anställningsförhållanden 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Bättre dialog med 
personalorganisationerna.  


• Dialog med 
Forskningsnämnden. 


• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete – den nya 
organisationen för 
arbetsmiljöarbetet.  


• Större stabilitet och 
transparens i karriärvägarna.  


• Medarbetarsamtal.  
• Inrättande av 


meriteringstjänster.  
 


 
 


19. Risk att arbetsmiljöfrågorna inte får den prioritet som krävs för ett gott 
arbetsmiljöarbete 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Sjukskrivningar och ohälsa.  
• Dålig fysisk och psykosocial 


arbetsmiljö. 


• Ny arbetsmiljöorganisation 
vid LU är under införande.  


• Ledningsfråga. 
• Central samordning behövs. 
• Arbetsledning behöver stöd. 
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Styrning och ledning 
 


20. Risk att samarbetet inom universitetet inte bedrivs optimalt och att 
bristande tillit mellan olika funktioner påverkar samarbetet negativt 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig arbetsmiljö.  
• Suboptimering och 


ineffektivitet. 


• Upplevda hinder och 
problem som finns i 
samarbeten mellan fakulteter 
måste redas ut.  


• Ökad transparens.  
• Kvalitetskontroller när det 


gäller administrativa 
processer och system.  


• Ökad samordning och 
flexibilitet.  


 
 


21. Risk att chefer och ledningsstrukturer inte kan göra nödvändiga 
prioriteringar och bedömningar vilket kan leda till att LU inte kan nå uppsatta 
mål och leva upp till lagar och förordningar 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig arbetsmiljö.  
• Suboptimering och 


ineffektivitet. Upphandling 
drabbas ssk.  


• Brister i strategisk utveckling. 


• Delegationsordningar. 
• Verksamhetsplan.  
• Resursfördelning.  
• Utveckla kollegial ledning 


och styrning.  
• Ledningsgruppsutveckling 


och kompetensutveckling.  
 


 
 
Säkerhet 
 


22. Risk att LU inte har adekvata system och processer för att spara och bevara 
information digitalt samt hantera digitala attacker 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust. 
• Informationsförlust.  
• Information hamnar i fel 


händer.  
• Detta är en del av ett större 


samhällsproblem som rör 
samhällets sårbarhet. 


• Säkerställa både lokalt och 
centralt mha LDC.  


• Samarbete med LUB.  
• Samverkan nationellt (KB). 
• Samarbete inom LU  
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23. Risk att hot och våld kan riktas mot organisationen, anställda och studenter 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Försämrad psykosocial 


arbetsmiljö. 
• Skada på person och egendom. 
• Svårighet att rekrytera 


medarbetare och studenter. 
• Miljöer kanske på sikt blir 


mindre öppna.  


• Kontinuerlig bedömning.  
• Kuratorer. Psykosocialt stöd. 


Kommunikationsplan. 
Akutplan. Krishantering.  


 
 
Forskarutbildningsnämnden har kommit med synpunkten att risker inom 
forskarutbildningen bör lyftas fram separat. Nämnden anser att följande risk bör 
finnas med i riskvärderingen: 
 


• Risk för minskad kvalitet i forskarutbildningen och ökad skadlig stress på 
grund av brister i hantering av individuella studieplaner 


 
Denna synpunkt har inkommit sent i processen varför risken inte har tagits upp i 
riskdialogerna, men den ska tas upp i dialogerna 2017. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
1 Öppnande av sammanträdet 


 
 Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  


 
2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Oskar Styf att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-09-20 till handlingarna. 
 


5 Prodekan Sanimir Resic presenterar Humanistiska och teologiska fakulteterna 
 
Prodekan Sanimir Resic presenterar verksamheten vid Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 
 


6 Information 
 
a) Rektors rapport 


                   Rektorsinformation   
                            Bilaga § 6 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 Studieplatsrapport klar 
- En avsiktsförklaring rörande samarbetet mellan Lunds kommun, Akademiska     
  Föreningen, Kuratorskollegiet och LUS har undertecknats. 
- Möte med Regionalt studentråd i Region Skånes regi 
- LUS har deltagit i ett möte avseende arbetet med framtagandet av en vision för  
  Lunds kommun 
  


c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- Internrevisionens granskningar av CIRCLE och TFHS 
- Förslag till revisionsplan 2017 
- Internrevisionens deltagande på ISACAS konferens om informationssäkerhet samt 


den europeiska konferensen ECIIA inom GRC (governance, risk management & 
compliance) 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Styrelsen uppdrar åt rektor att tillse att erforderliga åtgärder vidtas i anledning av  
             internrevisionens granskning av intern styrning och kontroll vid CIRCLE. Uppdraget ska  
             återrapporteras till styrelsen på decembermötet.  


 
d) Rapport från arbete med styrning av informationssäkerhet 


           PM 2016-10-13 
           Bilaga § 6 d 


 
           Dnr STYR 2016/1295 
 


                   Susanne Kristensson informerar om arbetet med styrning av informationssäkerhet. 
                  


e) Utfall för Lunds universitet i budgetpropositionen och information om kommande 
forskningsproposition 
 
Föredragande: Tim Ekberg 


 
f) Förteckning över rektors viktigare beslut samt aktuella remisser 


           Förteckning 2016-10-19 från Universitetsledningens kansli 
           Bilaga § 6 f    


 
   g)   Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 


 Förteckning 2016-10-06 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 g 
   


7 Beslut om utvärdering av universitetsstyrelsens arbete 
                  
 PM 2016-10-11 
 Bilaga § 7  
        
 Dnr STYR 2016/1283 
 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Styrelsen beslutar att uppdra åt docent Hans Modig att utvärdera arbetet inom Lunds 
universitets styrelse. Rapport ska lämnas senast 2017-01-31 och presenteras vid styrelsens 
sammanträde 2017-02-15. 
 


8 Beslut om ledamot i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet 
  
 PM 2016-10-19 
 Bilaga § 8 
 
 Dnr STYR 2016/1296 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att Veronica Gummesson kvarstår som ledamot i personalansvarsnämnden 
vid Lunds universitet när hon 2016-11-01 övergår till anställning som personalchef vid LTH. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
9 Greater Copenhagen – nytt namn och nya utmaningar 
 
                     Föredragande: Johan Wesssman, VD Öresundsinstitutet 
 
             Johan Wessman informerade om verksamheten i Greater Copenhagen samt  


Öresundsinstitutet. 
 


10 Beslut om antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid 
Lunds universitet  
  
 Missiv 2016-10-17  
 Bilaga § 10 a 
 
 Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds 
 universitet 
 Bilaga § 10 b 
  
 Reservation 10 c 
 Dnr STYR 2016/869 
 
 Föredragande: Tarmo Haavisto 
 
Tarmo Haavisto redogör för det utsända förslaget och styrelsen diskuterar kring detta. 
 
Studentrepresentanterna är emot införandet av separat antagning av studieavgiftsskyldiga 
studenter i enlighet med avsnitt 3.6 i den föreslagna antagningsordningen. 
 
Styrelsen röstar i frågan och röstsiffrorna utfaller med 5 röster för införandet av separat 
antagning av studieavgiftsskyldiga studenter och 4 röster emot införandet separat antagning 
av studieavgiftsskyldiga studenter. 
 
Styrelsen beslutar att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå vid Lunds universitet enligt bilaga § 10 b. Antagningsordningen ska gälla vid 
antagning till utbildning som börjar efter den 1 juli 2017. 
 
Styrelsen beslutar att Antagningsordning beslutad 2014-02-18 dnr STYR 2014/14 gäller 
fortsatt för utbildning som påbörjas senast 2017-06-30 varefter den upphör att gälla. 
 
Studentrepresentanterna reserverar sig mot beslutet. (bilaga § 10c) 
 


11 Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos till årets slut  
                   
                 Föredragande: Lise Bröndum 
 
Information. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
12 Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2017 samt planeringsförutsättningar   
             för perioden 2018-2020  


 
Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2017 samt 
planeringsförutsättningar för perioden 2017 – 2019  
Bilaga § 12 a 
 
Protokollsanteckningar från MBL-förhandling  
Bilaga § 12 b  
 
Dnr STYR 2016/181  
 
Föredragande: Tim Ekberg  


 
Tim Ekberg redogör för det utsända förslaget och styrelsen diskuterar kring detta samt 
OFR/S och Saco-S respektive protokollsanteckningar till MBL-förhandlingen enligt § 11 
avseende ”Förslag till beslut verksamhetsplan och resursfördelning 2017”. 
 
OFR/S drar tillbaka yrkandena i sin protokollsanteckning, vilka istället kan ingå i 
beredningen av verksamhetsplan och resursfördelning för 2018. 
 
Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2017 samt 
planeringsförutsättningar för 2018-2020 enligt bilaga 12 a. 
 


13 Information om intern styrning och kontroll 
 


a) Rapport från Riskutskottet 
 
          Föredragande: Jonas Hafström och Tim Ekberg 
 


På riskutskottets möte diskuterades den universitetsövergripande riskvärderingen 2016, 
ramverk för intern styrning och kontroll, som ska revideras vid nästa styrelsemöte samt den 
omvärldsanalys som ska presenteras för styrelsen på decembermötet. 


 
b) Information om övergripande riskvärdering för Lunds universitet 


 
 PM 2016-10-17 


  Bilaga 13 b 
 
 Dnr STYR 2016/798 
 
 Föredragande Magnus Ekblad 
 


Magnus Ekblad redogör för det utsända underlaget. Han ber styrelsen notera en felaktighet 
på sidan 6. Risken att den långsiktiga finansieringen av MAX IV inte är säkerställd, vilket 
kan påverka planerad verksamhet vid anläggningen, ska ha risken R3 och inte R5 som det 
anges i underlaget. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
14 Information om arbetet med strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 
   
  PM 2016-10-14 
  Bilaga 14 
 
  Dnr STYR 2015/1048 
 
  Föredragande Bo Ahrén 
 


Bo Ahrén redogör för det utsända underlaget och styrelsen diskuterar kring detta. Det 
utsända underlaget har på rektors uppdrag gåtts igenom både språkligt och innehållsmässigt 
efter det att arbetsgruppen för arbetet med strategisk plan slutfört sin version. 


 
 Styrelsen anser att även jämställdhet och mångfald ska ingå i den angivna värdegrunden. 
 


Bo Ahrén tar med sig synpunkterna från styrelsens diskussion i det fortsatta arbetet med den 
strategiska planen. 


 
 Styrelsen tackar Bo Ahrén för mycket gott arbete. 
 
15 Lunds universitets arbete med hållbar utveckling 
 
  PM 2016-10-07 
  Bilaga § 15 
 
  Dnr STYR 2016/1313 
   
               Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs till styrelsesammanträdet i december. 
 
16 Eventuellt övrigt 
 
             Inga övriga frågor. 


 
 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras   
 
 
 
Carina Wickberg  Jonas Hafström    Oskar Styf 
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Beslut 
Verksamhetsplanen ska under de kommande åren i ökad utsträckning utgå från universitetets strategiska 
plan, den årliga riskanalysen och andra centrala styrdokument. Verksamhetsplanen beskriver ledningens 
och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. I resursfördelningen anges hur de 
statliga resurserna fördelas och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det 
kommande året kommer att se ut. Därutöver anges även planeringsförutsättningar för de kommande tre 
åren.  


Verksamhetsplanen, resursfördelningen och planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma 
beslutsdokument. Dokumentet har varit föremål för MBL-förhandling enlig § 11. 
 


Styrelsen beslutar: 
- Att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2017 samt planeringsförutsättningar för 


2018 - 2020 enligt föreliggande förslag. 


 


 


 
 


 


 
Förekommande förkortningar 
EHL – Ekonomihögskolan, HT – Humanistiska och teologiska fakulteterna, J – Juridiska fakulteten, 
 K – Konstnärliga fakulteten, LTH – Lunds tekniska högskola, M – Medicinska fakulteten,  
N – Naturvetenskapliga fakulteten, S – Samhällsvetenskapliga fakulteten, USV – Universitetets 
särskilda verksamheter, LUKOM – Universitetets kultur- och museiverksamheter, UB – 
Universitetsbiblioteket, NÄLU – Nämnden för ämneslärarutbildningen, UN – utbildningsnämnden, 
FUN – forskarutbildningsnämnden, FN – forskningsnämnden, CH – Campus Helsingborg. 
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SAMMANFATTNING 
Lunds universitet står väl förankrat i sin historia samtidigt som universitetet är en viktig och drivande 
kraft för att förändra och förbättra vår gemensamma framtid. Universitetet utgör med sin bredd inom 
utbildning, forskning, samverkan och innovation en viktig smältdegel för kunskap. 


Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen och 
andra universitetsgemensamma styrdokument. Denna plans övergripande mål är att öka 
sammanhållningen och samarbetet inom universitetets olika verksamheter. I resursfördelningen anges 
de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten och hur de statliga resurserna fördelas. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningar i form av ekonomiska ramar och särskilda satsningar 
för de kommande tre åren. Verksamhetsplanen och resursfördelningen med planeringsförutsättningarna 
utgör delar av ett och samma dokument.  


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


I regeringens budgetproposition för 2017 tilldelas universitetet ett utbildningsanslag på 1 982 mnkr. 
Från respektive fakultets utbildningsanslag dras 3,5 procent för finansiering av gemensamma åtaganden. 
Anslaget till forskning och forskarutbildning blir 2 120 mnkr för 2017. I regeringens budgetproposition 
framgår att i den nya forskningspolitiska propositionen tilldelas sammanlagt ytterligare 2,8 miljarder 
kronor till sektorn fram till 2020. Av dessa kommer 1,3 miljarder att gå till lärosätena och resten av 
medlen går i huvudsak till råden. Inga nya forskningsmedel tilldelas lärosätena 2017. Regeringen 
genomför en förstärkning av utbyggnaden av lärarutbildningen fram till 2021 med sammanlagt 3 600 
nya platser. Av denna satsning får Lunds universitet 2017 3,9 mnkr.  


Nya eller förändrade satsningar i resursfördelningen för 2017 är: 
- universitet avsätter 4 mnkr till stimulansmedel för internationalisering, 
- universitet avsätter 8 mnkr till samverkan och samarbeten, 
- universitetets anslag till ämneslärarutbildning ökar med 3,9 mnkr, 
- universitetet avsätter 1 mnkr till satsningar på nyanlända, 
- universitet avsätter 4 mnkr som basanslag till Lunarc, 
- universitetet avsätter sammanlagt 20 mnkr till forskningsinfrastruktur, 
- universitetet avsätter 5 mnkr av SFO-medel, tre procent, för universitetsgemensamma 


satsningar, 
- universitetet omfördelar medel då Centrum för Öresundsstudier flyttas från USV till HT. 
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1. Verksamhetsplan 2017 
Verksamhetsplanen för Lunds universitet utgår från den strategiska planens mål, riskanalyserna som 
görs av verksamheten, annan uppföljning av universitetets verksamhet samt omvärldsbevakning. Utifrån 
dessa dokument, förutsättningar och analyser sätts mål och strategier upp i verksamhetsplanen som 
påverkar hur de statliga resurserna fördelas inom universitetet.  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


1.2 Förutsättningar och särskilda mål 


Utbildning 


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


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


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


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


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


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


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


• Samtliga fakulteter ska aktivt arbeta för att uppnå en breddad rekrytering och erbjuda adekvat 
stöd till de antagna. 


Forskning  


Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat under de senaste åren och huvuddelen av 
universitetets forskningsmedel kommer från externa finansiärer. Universitetets ökande andel externa 
bidrag innebär allt hårdare krav på samfinansiering och en allt större ekonomisk utmaning för de 
enskilda fakulteterna och för lärosätet som helhet. 


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


Myndighetskapitalet 


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


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


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


Lunds universitet ska i en öppen och kreativ miljö ta fram kunskap som är bas för framtidens vetande 
och för hållbar utveckling. Det sker genom att olika mål identifieras och strategier utvecklas för att 
tillförsäkra att utbildning och forskning präglas av hög kvalitet och att samarbeten med omvärlden 
prioriteras. För att nå detta avser den strategiska planen att utgå från ett par utpekade områden av särskild 
betydelse för förflyttningen under de kommande tio åren.  


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


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


Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll och har därmed 
ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig riskhanteringsprocess. På styrelsens decembermöte 
2015 beslutades att processen för intern styrning och kontroll skulle ändras samt att ett riskutskott skulle 
inrättas. Målet med den nya processen är att göra den mer överskådlig, begriplig och användbar. Genom 
att minska antalet definierade risker och bättre integrera riskprocessen i andra styr- och 
uppföljningsprocesser ges styrelsen en bättre möjlighet att följa och bedöma de identifierade riskerna.  


Fakulteter, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, LUB och gemensamma förvaltningen ska göra 
riskvärderingar för sina respektive verksamheter. Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Detta 
utskott ska delta i beredningen av universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande 
riskvärdering, bereda universitetsstyrelsens beslut om bedömning om den interna styrningen och 
kontrollen vid universitetet samt öka förståelsen och medvetenheten i universitetsstyrelsen för de 
övergripande risker som universitetet exponeras för eller förväntas exponeras för. I riskutskottet ingår 
ledamöter från universitetsstyrelsen.  
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2. Resursfördelning för 2017 
I resursfördelningen fördelas det årliga statliga anslaget. Det totala statliga anslaget består till knappt 
hälften av utbildningsmedel och till drygt hälften av forskningsmedel. Målet med resursfördelningen är 
att ge förutsättningar för bra ekonomisk styrning och uppföljning. I normalfall beslutar styrelsen om 
resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att regeringens budgetproposition har 
presenterats. Fakulteter och institutioner ska sedan bygga sina respektive budgetar på de beslut och 
förutsättningar som anges i resursfördelningen och ta fram underlag till universitetets totalbudget och 
flerårsprognos. Totalbudgeten fastställs i normalfall av styrelsen vid sammanträdet i februari liksom 
budgetunderlaget till regeringen, som bygger på universitetets flerårsprognoser.  


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


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


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


 


Den ekonomiska styrmodellen 


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


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


Kärn- och stödverksamhet 


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


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


Pris- och löneomräkning och lönekostnadspåslag 


Den statliga pris- och löneomräkningen (plo) följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket 
räknar ut hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata 
sektorn. Plo för 2017 är 1,51 procent. Denna låga procentsats kommer att leda till en fortsatt urgröpning 
av anslaget då den inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och löneökningar.  


Lönekostnadspåslaget 2017 är 50,04 procent, för födda 1938 – 1950 är den 28,63 procent och för födda 
1937 eller tidigare är den 6,15 procent av löneunderlaget vid universitetet och ligger till grund för 
kostnadsplaneringen 2017. Om väsentliga ändringar av de ingående avgifterna sker under året, beslutar 
rektor om ändring av lönekostnadspåslaget. Påslaget består av arbetsgivaravgift, 31,42 procent, avgift 
för statens avtalsförsäkring, 12,27 procent, inbetalning till Kåpan, 2,48 procent, inbetalning till Iåpen, 
3,11 procent samt en avgift på 0,76 procent som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, 
Trygghetsstiftelsen, Partsrådet samt lokalt aktivt omställningsarbete.  







 


 


 11 


2.1 Övergripande uppdrag 
Universitetets fakulteter samt universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB) och gemensam 
förvaltning ska: 


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


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


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


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


Lokaler 


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


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


Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda 
projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte kan bäras av 
annan verksamhet. Huvudprincipen ska vara att lokalfonden kan bära hälften av de ökade 
hyreskostnaderna för nya byggprojekt. Hela lokalfonden för 2017 kommer inte att tas i anspråk. Ett 
kapital kommer därmed att kunna skapas för att under de kommande åren klara av att bära kostnaderna 
för byggprojekt hos S (projekt Paradis), K (ny musikhögskola) och EHL (EC 4) enligt tidigare beslut av 
universitetsstyrelsen 2015. 


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







 


 


 12 


Utbildningsuppdrag per fakultet 


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


 


Respektive fakultet eller motsvarande ska under 2017 generera följande intäkter (mnkr) inom utbildning, 
se även bilaga 1. Totalt utbildningsuppdrag för år 2017 är 1 924 mnkr. 


   EHL   HT   J K   LTH    M N    S    USV 


   182     166  80  137 536 352    122      335 15 


 


Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt detta uppdrag. Följande regler för 
ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid underproduktion gäller: 


 LU under tak LU under tak 
inom 
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Fakulteten 
överproducerar 


50 % ersätts 50 % ersätts Ingen 
ersättning 


Ingen 
ersättning 


Fakulteten under- 
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Ingen 
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Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om utbildningen ges vid Campus 
Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet. 


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


Regeringens prioriteringar 
I budgetpropositionen för 2017 anges en ökad satsning på lärarutbildningen, utöver de satsningar som 
genomförts och aviserats de två senaste åren. Sammanlagt kommer 3 600 fler platser inom 
lärarutbildningen att fördelas under 2017-2021, vilket motsvarar 270 mnkr. Lunds universitets 
tilldelning inom ramen för denna satsning blir till år 2021 21 mnkr. Universitetet får en ökning 2017 
med 3,9 mnkr. För 2018 är den planerade höjningen 3,9 mnkr, 2019 3,3 mnkr, 2020 3,3 mnkr och 2021 
drygt 6 mnkr. 


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


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


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet anslår 
regeringen 1 396 tkr. Universitetet tillskjuter 300 tkr som en gemensam finansiering från 
utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel.  Universitetet har även ett särskilt anslag 
för omhändertagande av arkeologiska fynd (3 041 tkr), vilket tillfaller LUKOM. Därutöver anvisas 
universitetet ett anslag på 3 875 tkr för spetsutbildning i entreprenörskap vilket tillfaller EHL.  


Regeringen inledde 2012 en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen och året efter ytterligare 
utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna. Som en konsekvens av dessa satsningar får 
universitetet ökat anslag under 2017 med 7,8 mnkr. Ytterligare medel erhålls för 2013-års satsning även 
2018 (se bilaga 1). 2012 inleddes även en utbyggnad av läkarutbildningen. Denna ger universitetet en 
ökning med 1,4 mnkr 2017 (se bilaga 1). 
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Universitetets prioriteringar 


Ämneslärarutbildningen 


Lunds universitet hade tidigare en betydande lärarutbildning, men i och med bildandet av Malmö 
högskola överfördes huvuddelen av denna utbildning dit. Kvar vid universitetet fanns 
musiklärarutbildningen. 2011 startade universitetet en ny ämneslärarutbildning i samarbete med 
Högskolan Kristianstad. Under 2015 och 2016 har en översyn av organisation och ekonomiska 
förutsättningar för det fortsatta arbetet gjorts. En konsekvens av denna översyn är att universitetet fattat 
beslut om att inte förlänga avtalet med Högskolan Kristianstad gällande ämneslärarutbildningen. 
Huvudprincipen under avvecklingen är att de studenter som är antagna ska påverkas i så liten 
utsträckning som möjligt. Respektive lärosäte övertar ansvaret för de kurser som de haft huvudsakliga 
ansvaret för inom programmet. I möjligaste mån ska kursbemanningen likna det tidigare upplägget. 
Samarbetet med Högskolan Kristianstad ska fortsätta i en annan form. Lärarutbildningen ska även 
utvecklas i samverkan med andra lärosäten i regionen.  


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


Regeringen riktar 3,9 mnkr till lärarutbildningen 2017 och anger att dessa medel ska användas till 50 
platser inom ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Av dessa medel avsätts 1 mnkr till HT för utbildning i svenska som andraspråk. Regeringen har aviserat 
en ökning av satsningen med 3,9 mnkr 2018, 3,3 mnkr 2019 och ytterligare 3,3 mnkr 2020, en total 
utbyggnad med 14,4 mnkr under perioden. Regeringen har även aviserat en fortsatt utbyggnad 2021 
med drygt 6 mnkr. För 2017 beslutar rektor hur de resterande 2,9 mnkr ska fördelas efter förslag från 
den inrättade s.k. budgetfunktionen, som beskrivs ovan. I framtagandet av förslag till rektor ska S och 
musiklärarutbildningen involveras.  Därutöver tilldelas till ämneslärarutbildningen och KPU (exklusive 
KPU-platserna vid Musikhögskolan) 14,8 mnkr för 2017. Resurser för 2017 fördelas direkt till de 
fakulteter som ger utbildning inom ämneslärarutbildningarna, vilket framgår av en särskild rad i bilaga 
1. Som planeringsförutsättning anges för 2018 18 mnkr, för 2019 och 2020 anges 20 mnkr. 


De medel som legat universitetsgemensamt för ämneslärarutbildningen inklusive myndighetskapitalet 
överförs till Humanistiska och teologiska fakulteterna. Dessa medel får användas efter samråd med 
berörda fakulteter och ska även täcka eventuellt ökade kostnader i samband med utfasningen av den 
ämneslärarutbildning som drivits i samarbete med Högskolan Kristianstad. Under uppbyggnadsfasen 
fram till 2020 gäller inte någon återbetalningsskyldighet. Medlen och myndighetskapitalet får endast 
användas till kostnader kopplade till lärarutbildningen. Avräkningen av utbildningsproduktionen ska 
hållas åtskild från övrig utbildningsproduktion vid berörda fakulteter.  


Hur uppbyggandet och utbyggnaden av den nya lärarutbildningen utvecklas ska årligen rapporteras av 
det verksamhetsnära programrådet. En särskild utredning ska därutöver genomföras senast april 2020 
som beskriver hur lärarutbildningen i egen regi har utvecklats samt föreslå hur utbildningen och dess 
finansiering kan utvecklas därefter. 
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Campus Helsingborg 


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


De fakulteter som är verksamma vid Campus Helsingborg har inför 2017 lämnat prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag. Antalet 
helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 2017 vara minst 550 hst för LTH, 76 hst för J, 1 530 
hst för S och 80 hst för HT. För de fakulteter som byggt upp utbildningar genom kapitalfinansierade 
platser kan återbetalning bli aktuell om detta utbildningsuppdrag inte uppnås  


För res- och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg, exklusive 
institutionen för Service management och tjänstevetenskap, har 4,3 mnkr fördelats till fakulteterna (se 
bilaga 1). 


Internationalisering 


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


EHL HT J K LTH M N S USV Totalt  


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


 


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


Kurserna svenska som främmande språk och Special Area Studies 


I uppdraget till Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår att genomföra de särskilda utbildningar 
i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. Detta uppdrag 
(motsvarande 130 hst) ligger som ett särskilt uppdrag utanför fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag 
och ersätts med 6 mnkr. 
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Special Area Studies Courses (SAS-kurser) vänder sig framför allt till inresande studenter och är en av 
förutsättningarna för universitetets framgångsrika internationaliseringsarbete. Kurserna är översökta 
och nyanlända studenter kan därmed inte erbjudas det stöd och den utbildning de behöver. I 
resursfördelningsbeslutet för 2015 avsattes därför 1,5 mnkr för en satsning på nya SAS-kurser. Medel 
för 10 nya kurser har fördelats till samtliga fakulteter, utom till medicinska fakulteten. Ersättningsnivån 
är beräknad till ett genomsnittsbelopp om 55 tkr per hst, beloppet inkluderar samtliga kostnader och är 
samma för alla utbildningsområden. Kurserna startade under läsåret 2015/2016. Denna satsning fortgår 
även under 2017 för läsåret 2017/2018.  


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


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


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


Studentliv och studentinflytande 


I samband med riksdagens beslut om kårobligatoriets avskaffande fr.o.m. juli 2010, utarbetades och 
beslutades universitetets nuvarande modell för stöd till studentinflytande och studiesociala 
verksamheter. Regeringen avsätter årligen ett statsbidrag till Lunds universitet för stöd till 
studentinflytande. Universitetet avsätter därutöver ett finansiellt stöd till studentinflytande inom ramen 
för anslaget. Totalt avsätts 11 363 tkr för stöd till studentinflytande 2017, varav 8 174 tkr är stöd från 
Lunds universitet fördelat på 7 198 tkr av utbildningsmedel och 976 tkr av forskningsmedel.  


Stödet delas upp i generella stöd till studentkårer och studentnationer och i riktade stöd i form av olika 
typer av köpta tjänster. Generella stöd omfattar stöd till kårer (6 554 tkr) och stöd till samtliga nationer 
för icke alkoholrelaterade verksamheter (650 tkr). Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter och 
helårsdoktorander. Riktade stöd omfattar studentombud, doktorandombud, studentsamordnare och 
profilkläder till SFS fullmäktige, BoPoolen, utbildning i ansvarsfull alkoholhantering för studentaktiva, 
prenumeration på studenttidningen Lundagård till anställda samt köp av tjänster från Akademiska 
föreningen. I detta ingår två kostnadsminskningar för Studentlund (50 tkr) och för studentpaket (230 
tkr). Se även bilaga 4.  


2017 utökar universitetet därutöver sitt stöd till Akademiska föreningen genom att anslå 750 tkr för fler 
läsplatser till studenter i AF-borgen. Denna kostnadsökning finansieras 2017 med utbildningsmedel ur 
universitetets lokalfond.  


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


Universitetet står inför flera utmaningar i fråga om utvecklat och mer aktivt arbeta med integrering och 
utbildning av nyanlända. En rad uppdrag och initiativ inom universitetet behöver samordnas. Även en 
ökad samordning med andra aktörer och myndigheter krävs. För samordning av insatser kopplade till 
nyanlända avsätts 1 mnkr. 


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


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


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


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


När Kungshuset står färdigrenoverat kommer det att generera en högre hyra. För detta finns 4 mnkr 
avsatta som planeringsförutsättningar för de kommande åren. Under 2017 kan kostnader upp till 1 mnkr 
finnas för uppstart av verksamheten kopplad till huset, av dessa tas 670 tkr från utbildning och 330 tkr 
från forskning. 


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


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


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


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


- Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 1,2 mnkr 
finansieras av utbildningens myndighetskapital på universitetsgemensam nivå. Resterande 600 
tkr finansieras från forskningsanslaget. 
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Medel till riktade ändamål och medel för senare beslut 
Totalt har 25,0 mnkr avsatts till riktade ändamål 2017 enligt följande (tkr): 


Riktade ändamål 2017   Belopp Överförs till 


Generella stöd till kårerna     2 389 se bilaga 3 


Generella stöd till nationerna   650 se bilaga 3 


Riktade stöd och köpta tjänster, inkl BoPoolen     4 159 se bilaga 3 


Studentbostäder till internationella studenter   15 000 LU service 


Universitetsgemensamma medlemsavgifter mm  1 000 LU gemensamt 


Kungshuset, uppstart av verksamhet  670 LU gemensamt 


Basmedel till utbildningsnämnden    100 Student och 
utbildning 


Samordning av insatser för nyanlända 1 000 Student och 
utbildning 


 


Totalt har 20,6 mnkr avsatts för senare beslut 2017 enligt följande (tkr): 


Medel för senare beslut 2017 Belopp Överförs till 


Strategiska utbildningsmedel    6 000 LU gemensamt 


Medel för nya SAS-kurser, ej fördelade medel      125 LU gemensamt 


Stimulansmedel för internationalisering     3 000 LU gemensamt 


Lokalfonden    8 500 LU gemensamt 


Åtgärder för intern styrning och kontroll   100 LU gemensamt 


Ämneslärarutbildningen, ej fördelade medel enligt BP17 2 897 LU gemensamt 


 


Sammanfattning av utbildningsanslag 
Nedan följer en sammanställning av resursfördelning till respektive fakultet eller motsvarande under 
2017 (mnkr). Total tilldelning för år 2017 är 1 990 mnkr varav 1 937 mnkr tilldelas fakulteterna eller 
motsvarande.  


EHL HT J K LTH M N S  USV LUKOM 


181 190 79 134 526 340 123 327 16 21 
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Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande för år 2017 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2018 till 2020 framgår av bilaga 1.  


Därutöver avsätts till UB 6,5 mnkr och 45,6 mnkr till riktade ändamål och medel för senare beslut. 


2.3 Forskning och forskarutbildning 
Anslagen till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren, men av universitetets 
flerårsprognos för 2017-2019 framgår att åren av expansion är förbi. Universitetets forskare har varit 
framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens men för kommande år visar flera fakulteter en 
oförändrad eller blygsam ökning av verksamhetsnivån. Forskarutbildningen vid universitetet är en 
central och viktig del av verksamheten. En betydande del av forskningen bedrivs, tillsammans med 
handledarna, av doktorander. En stor och växande del av medlen för forskning kommer genom externa 
bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat. Detta har i sin tur lett till att andelen 
oförbrukade bidrag också ökat.  


Regeringens prioriteringar 
I regeringens budgetproposition för 2017 tilldelas inga nya medel till universitetets forskningsanslag. I 
budgetpropositionen aviseras en ökning av anslagen till universitets- och högskolesektorn med 
sammanlagt drygt 2,8 miljarder kronor fram till och med år 2020. Av dessa kommer 1,3 miljarder kronor 
att tillfalla universitetens och högskolornas anslag för forskning och forskarutbildning.  


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


10%


10%
4%


7%


28%


18%


6%


17%


Till fakulteter utbildning 2017


EHL


HT


J


K


LTH


M


N


S


Störst andel av anslaget till 
grundutbildningen går till LTH (28 %), 
följt av M och S (18 respektive 17 %). 
Därefter följer EHL (10 %), HT (10 %), 
K (7 %), N (6 %), och J (4 %). Anslaget 
speglar inte direkt hur många studenter 
som finns vid respektive fakultet. En 
fakultet som avräknar mot en högre 
prislapp kan ha färre studenter än en 
fakultet med samma anslag men som 
huvudsakligen avräknar mot en lägre 
prislapp. 
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Universitetets prioriteringar 


Strategiska forskningsmedel 


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


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


Samverkansmedel 


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


Professorer av underrepresenterat kön 


Universitetet eftersträvar en jämn könsbalans och har särskilt valt att fokusera på att öka andelen 
professorer som är kvinnor. För att stärka detta jämställdhetsarbete avsätts totalt 8 mnkr 2017. Av dessa 
medel utgör 4 mnkr en tidigare satsning för att främja jämställdhet genom att finansiera en gästprofessor 
i Hedda Anderssons namn samt samfinansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön. Dessa medel 
kommer framöver att i huvudsak användas till att samfinansiera gästprofessorer av underrepresenterat 
kön. Därutöver avsätts 4 mnkr som stimulansmedel för att uppnå en jämnare könsfördelning. Dessa 
medel ska i första hand användas till aktiva åtgärder som skapar bra och konkreta förutsättningar för 
universitetslektorer av underrepresenterat kön så att de, på kort och lång sikt, kan konkurrera om utlysta 
professorsanställningar eller ansöka om befordran till professor. Ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling bereder förslag och rådger rektor hur medlen ska fördelas.  


Satsningen på extra stimulansmedel för att uppnå en jämn könsfördelning bland professorer (4 mnkr) 
har finansierats genom en reducering av respektive fakultets, USV:s, LUKOM:s och MAX IV-
laboratoriets anslagstilldelning. 
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Linnémiljöer 


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


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


Strategiska forskningsområden (SFO) 


I resursfördelningen för år 2011, beskrevs de principer som gällt vid fördelning av de till universitetet 
inkommande anslagen för SFO. För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av 
de strategiska forskningsområdena, har fem procent lyfts av årligen för övergripande satsningar. 
Avsättningen avser de nio SFO-miljöer som universitetet koordinerar samt de tre SFO där universitetet 
deltar i egenskap av medverkande lärosäte. De medel som universitetet i egenskap av huvudansvarigt 
lärosäte vidareförmedlar till andra lärosäten berörs inte.  


För år 2017 lyfter universitetet av tre procent från de 12 SFO-miljöerna för övergripande satsningar.  Av 
årets anslagsmedel avsätts totalt 4 662 tkr för universitetsgemensamma satsningar. Sektionen Forskning, 
samverkan och innovation, på uppdrag av vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur, bereder 
förslag och rådger rektor hur dessa medel ska fördelas. 


Övriga satsningar 


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


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


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


HT har i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i Bokmässan i Göteborg och tilldelas 200 
tkr med lika fördelning från utbildning och forskning.  
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En professor anställd vid den gemensamma förvaltningen har överförts till LTH. Medel som tidigare 
anslagits till utvärdering av forskning RQ14 (1 mnkr), samt ytterligare 1 mnkr av forskningsmedel, 
omfördelas till LTH från och med 2017.  


Pufendorfinstitutet, som organisatoriskt tillhör USV, fick 2015 ökat anslag med 2 mnkr vilket ökade 
med ytterligare 0,5 mnkr 2016. För 2017 och framåt blir anslaget 2,5 mnkr per år. För driften av 
verksamheten vid Kungshuset anslås 670 tkr från utbildning och 330 tkr från forskning för 2017. 


Lunarc är ett centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och tillhör 
organisatoriskt LTH. Det är en fakultetsövergripande verksamhet för samverkan kring och 
tillhandahållande av e-infrastruktur och e-vetenskap. Centrumet erhåller 4 mnkr per år av 
forskningsanslaget. Fakulteterna bidrar med kompletterande resurser. 


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


En universitetsgemensam resurs för internationaliseringssatsningar skapades 2016 som uppgår till totalt 
4 mnkr, varav 3 mnkr från utbildning och 1 mnkr från forskning. 


Basmedel till forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden och Nämnden för utredning av 
vetenskaplig oredlighet ska bl.a. finansiera nämndernas resor, boende och köp av tjänster. Vardera 
nämnd får 100 tkr.  


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


Centrum för Öresundsstudier flyttar från USV till HT. 1 050 tkr överförs därmed från USV till HT. 


MAX IV-laboratoriet  


MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning vars driftkostnader finansieras i huvudsak av 
Vetenskapsrådet och Lunds universitet. Laboratoriet leds av en styrelse och styrs av en nationell 
förordning (SFS 1994:946). Efter samråd med universitetet ska Vetenskapsrådet lämna underlag till 
budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Anläggningen invigdes sommaren 
2016. När anläggningen är fullt utbyggd finns plats för cirka 30 strålrör och cirka 2 000 till 3 000 
forskare. 2014 undertecknades en överenskommelse med Vetenskapsrådet om finansiering av 
driftkostnaderna för MAX IV från 2015 till och med 2018. Lunds universitet ska enligt 
överenskommelsen bidra med 52 mnkr per år 2016-2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period 
med 295 mnkr per år 2016-2018. Denna överenskommelse säkrar driften av laboratoriet under denna 
tidsperiod. 


Inventarier och vetenskaplig utrustning till det nya MAX IV-laboratoriet finansieras av 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Universitetet har åtagit sig att 
finansiera 135 mnkr av de ursprungligen budgeterade 1 055 mnkr för inventarier och vetenskaplig 
utrustning till MAX IV (investering). Dessa utgifter var framtagna i 2009 års penningvärde och är nu 
indexuppräknade till 2015-års priser. Därmed uppgår universitetets andel till 145 mnkr. Beräknat på 10 
års avskrivning ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år. I resursfördelningen för 2015 och 2016 har även 
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en reserv för fördyringar inkluderats i tilldelningen (3,5 mnkr 2015 och 1,5 mnkr 2016). När nu bygget 
är klart har osäkerheten i beräkningarna försvunnit och avskrivningskostnaden beräknas för 2017 till 
14,5 mnkr vilket innebär att tilldelningen till MAX IV 2017 minskar med 1,5 mnkr.  


Universitetets kostnader för samfinansiering av de sju första strålrören, som finansieras gemensamt av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteten, är ca 2,5 mnkr per år t.o.m. 
2022.  MedMAX, som är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis med universitetsgemensamma medel. Kostnaden beräknas till 1 mnkr per år 2014-
2023.  


ESS 


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


I vårändringsbudgeten för 2015 och efterföljande regleringsbrev beslutades att regeringen bemyndigas 
att under 2015 besluta om kapitaltillskott till ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen 
och driften av EES på sammantaget högst 1 miljard kronor varav 512 mnkr belastar Lunds universitets 
forskningsanslag. Detta belopp utgör universitetets hela åtagande för anläggningen, efter uppräkning till 
2015 års prisnivå och med avdrag för den anslagspost på 82 mnkr som universitetet fick disponera för 
betalning till ESS under 2014. Universitetet har därmed under året 2015 slutreglerat det särskilda 
ekonomiska åtagandet för ESS. Universitetet finansierar detta internt genom att anslå 55 mnkr per år 
under sammanlagt 10 år fram till och med 2022. 


ALF-medel 


Lunds universitet och Region Skåne har ett regionalt avtal, i enlighet med det avtal som tecknats mellan 
staten och vissa landsting, kring samarbete om klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 
samt om grundutbildning av läkare, sjukhusfysiker och logopeder. Lunds universitet erhåller ALF-
medel som universitetet betalar ut månatligen till Region Skåne. ALF-medlen utgör ersättning för de 
kostnader som uppkommer i hälso- och sjukvården när resurser i form av lokaler, personal, infrastruktur, 
plattformar med mera ställs till förfogande i samband med universitetets utbildning och forskning. 
Förbrukningen och användningen av ALF-medlen återrapporteras årligen av Region Skåne till 
universitetet. 


För år 2017 erhåller Lunds universitet 438 mnkr i ALF-medel varav 327 mnkr avser forskning och 
forskarutbildning och 111 mnkr avser grundutbildning. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet 
inom läkarutbildningen för högst 1 262 helårsstudenter, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som 
staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsförlagda utbildningen av läkare. ALF-
medel till forskning och forskarutbildning prioriteras av universitetet i samarbete med Region Skåne. 


Medel till riktade ändamål och medel för senare beslut 
Totalt har 118,7 mnkr avsatts till riktade ändamål 2017 enligt följande (tkr): 
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Medel för riktade ändamål 2017 Belopp  Överförs till 


Fundraisingkampanj (upphör 2018)   5 000 Forskning, 
samverkan och 
innovation 


ESS 55 000 LU gemensamt 


Basmedel forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden och 
nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet   


300  Forskning, 
samverkan och 
innovation 


Forskarskola i ämnesdidaktik     1 000 HT 


ERC, ansökningsstöd  400 Forsknings, 
samverkan och 
innovation 


Hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon 
Village   


4 000  LU gemensamt 


Pufendorfinstitutet 2 500 USV 


Jämställdhetssatsning, främst samfinansiering gästprofessorer av 
underrepresenterat kön 


4 000 LU gemensamt 


Jämställdhetssatsning nya professorer    4 000 LU gemensamt 


Horizon 2020    2 000 Forskning, 
samverkan och 
innovation 


Gemensam satsning på Öst- och Sydostasien     820 Externa 
relationer 


Generellt kårstöd samt köpta tjänster för studentinflytande     976 se bilaga 3 


Universitetsgemensamma medlemsavgifter m.m.    1 000 LU gemensamt 


Akademiska högtider 2 500 Kommunikation 


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


34 874 Medverkande 
lärosäten 


Kungshuset, uppstart av verksamhet    330 LU gemensamt 
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Totalt har 90,8 mnkr avsatts för senare beslut 2017 enligt följande (tkr): 


Medel för senare beslut 2017 Belopp Överförs till 


Forskningsinfrastruktur    20 000 LU gemensamt 


Samverkan, riskanalys och ranking     2 000 LU gemensamt 


Åtgärder för intern styrning och kontroll    200 LU gemensamt 


Strategiska forskningsmedel    35 000 LU gemensamt 


Lokalfonden     16 500 LU gemensamt 


Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende 
strategiska forskningsområden (SFO)     


4 593 LU gemensamt 


Samverkan och samarbete      8 000 LU gemensamt 


Stimulansmedel för internationalisering     1 000 LU gemensamt 


Strålrör MAX IV-laboratoriet   3 500  LU gemensamt 


Sammanfattning av forskningsanslaget 
Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2017 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts 19,5 mnkr till UB. Total tilldelning för år 2017 är 2 118 mnkr. 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV 


75 230 39  34 390 402 448 126 54 22 70 


 


  


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande för år 2017 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2018 till 2020 framgår av bilaga 2.  
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 2.4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 
De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i följande grupper:          


  


Bakgrund och nuläge 


För år 2017 beräknas utbildnings- och forskningsanslagen till fakulteterna uppgå till ungefär samma 
nivå som föregående år. De externa forskningsbidragen beräknas i universitetets prognoser fortsatt öka 
något. En förutsättning i budgetarbetet för universitetsgemensamma kostnader har varit att inte öka 
debitering till fakulteterna för universitetsgemensamma kostnader, särskilt inte av utbildningsanslaget.  
 
Den universitetsgemensamma förvaltningen utför stödverksamheter åt hela universitetet. Till följd av 
universitetets stora tillväxt under flera år fanns det 2014 ett uppdämt behov av att öka ett antal 
handläggningstjänster bl.a. inom sektionerna Student och utbildning och Dokumenthantering. 
Utökningarna genomfördes men finansierades tillfälligt med räntemedel. Räntemedlen drogs in 2015 
och förvaltningen fick i uppgift att genomföra besparingar på ca 10 mnkr för att med oförändrad ram 
klara behov av ökade tjänster. Under 2015 pågick ett omfattande arbete med att identifiera och föreslå 
omprioriteringar inom förvaltningen.  
 
I budget 2016 genomfördes omprioriteringar motsvarande 5,5 mnkr och 2017 genomförs ytterligare 
omprioritering motsvarande 1,5 mnkr. Under 2017-18 beräknas kvarstående omprioriteringar kunna 
göras då förslag enligt utredning av stöd inom sektionen Forskning, samverkan och innovation är 
implementerad. Utöver ovanstående besparing för att klara omprioritering inom ram så har finansiering 
genom särskilda beslut av engångskaraktär till universitetsgemensamma satsningar minskat från ca 60 
mnkr 2014 till ca 16 mnkr 2015.  


Förändringar av universitetsgemensamma kostnader 2017 


Stödverksamhet bedrivs på alla nivåer inom universitetet (institutions-, fakultets-, och 
universitetsgemensam nivå). Det sker kontinuerligt en översyn inom olika områden gällande var stödet 
bäst utförs inom organisationen, vilket ibland leder till att stödverksamhet flyttas mellan nivåerna. Inför 
2017 finns ett antal förslag på verksamheter som föreslås flyttas till universitetsgemensam nivå. 
Förslagen innebär inte någon kostnadsökning utan i vissa fall snarare en möjlighet till effektivisering 
över tid och en ökad tydlighet i utförandet och ansvarsfördelningen. 
 
 


Förvaltng
41%


Adm 
system
12%


BasIt
13%


Ledning 
och 


styrning
4%


Övr gem 
kostnader


13%


UB
17%


Universitetsgemensamma 
kostnader 2017 Förvaltningens löner och drift utgör ca 


41 procent av de 
universitetsgemensamma kostnaderna 
exkl. särskilda personalkostnader. 
Övriga medel täcker kostnader för UB 
exkl. pliktleveransuppdrag, ledning och 
styrning, administrativa system, BAS-it 
samt övriga avgifter och kostnader som 
hanteras centralt. 
 
Under perioden 2010 till 2016 ökade 
universitetets totala kostnader med 36 
procent. Under samma period ökade de 
universitetsgemensamma kostnaderna 
med 16 procent.  
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Intern flytt av kostnadsposter (från institution/fakultet till universitetsgemensam nivå) 
Venture lab      1,3 mnkr  
Stödverksamhet för studenter för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa studenter och 
nyexaminerade som funderar på att starta eget. Stöd ges bl.a. i form av att erbjuda inspirationsaktiviteter, 
idé- och affärsutveckling och kontorsplatser i inkubator. Verksamheten flyttar från EHL till LU 
innovation. Finansiering har tidigare skett genom internfakturering till berörda fakulteter. 
 
Live@Lund      4 mnkr 
Live@Lund är ett webbaserat arbetsverktyg för studenter, lärare, forskare och administratörer. Portalen 
är en del i utveckling mot e-tjänster med ambitionen att integrera e-lärande med klassrumsundervisning. 
Idag används systemet av 21 000 studenter. Portalen har utvecklats av EHL men används nu av flertalet 
fakulteter och är därmed ett universitetsgemensamt system som ska finansieras av 
universitetsgemensam ram (tidigare internfakturering och särskilda beslutade utbildningsmedel). 


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


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


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


Kostnadsökningar som konsekvens av tidigare projekt/beslut: 
Kompetensutveckling     1,8 mnkr 
Ett projekt för kompetensutveckling där ett antal olika utbildningar bl.a. ledartrappan, framtagande av 
systemstöd, e-utbildningar och utvärderingsstöd är nu avslutat. Projektet har lett till ett förbättrat 
kursutbud och ett mer professionellt stöd i bl.a. uppföljning av kompetensutveckling. Före projektet 
finansierades flertalet ledarutbildningar genom särskilda beslut. Nu ska framtagna utbildningar förvaltas 
och en rimlig nivå av kostnadsfria utbildningar och därtill hörande stöd har presenterats, vilket ger en 


                                                           


* Kostnadsminskningen sker ute på institutioner/motsvarande och påverkar inte de universitetsgemensamma 
kostnaderna. 
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ökad förvaltningskostnad (som ersätter tidigare engångsmedel). Vissa utbildningar inom ledartrappan 
kommer därutöver att erbjudas mot deltagaravgift. 


Sam-webb      0,8 mnkr 
Universitetet erbjuder ett gemensamt webbsystem (Drupal) till alla verksamheter. Det finns dock ett 
antal fakulteter som använder andra system. Nätverket Sam-webb har skapats för att samordna 
fakulteterna i gemensam utveckling av webbsystemen t.ex. framtagande av gemensamma mallar för att 
säkerställa ett likartat gränssnitt för målgrupperna. Nätverket leds av en koordinator på 50 procent och 
gruppen förfogar över 400 tkr i utvecklingsmedel.  
 
Kostnadsökningar av befintliga kostnader 
Universitetsledning     1,0 mnkr 
Bankavgift och kostnad för sakförsäkring (volymrelaterat)    0,9 mnkr 
Nationellt centrum för SI (Supplemental Instruction)   1,0 mnkr 
SI är ett komplement till ordinarie undervisning. Inlärningen ska genom SI förstärkas genom utbyte av 
tankar och idéer mellan studenter genom gruppdiskussioner som leds av en SI-ledare i form av en äldre 
student. Nationellt SI-centrum har certifierade utbildare som utbildar SI-ledare samt utvärderar och 
kvalitetssäkrar de SI-program som startas. 
 
E-media      1,2 mnkr 
Universitetsbiblioteket hanterar och finansierar i samråd med sitt fakultetsnätverk idag basutbud av E-
media som fakulteterna har behov av. Leverantörerna ökar sina priser med 5-6 procent per år medan 
uppräkningen av regeringens anslag till universitetet för pris- och löneökningar är betydligt lägre (2017 
1,51 %).  
 
Ökade handläggningsbehov av universitetsgemensam förvaltning 
Brandskyddssamordnare (för att leva upp till lagkrav)   0,9 mnkr 
Administratör till KLARA - kemikalieregister (för att leva upp till lagkrav) 0,6 mnkr 
Jurist (för att klara ökade volymer disciplinärenden, avtalsgranskningar mm) 0,8 mnkr 


Fastställda universitetsgemensamma kostnader 2017 


Fastställda universitetsgemensamma kostnader 2016 (inkl. särskilda personalkostnader)  608,4 mnkr 
Intern flytt av kostnadsposter (från institution/fakultet till universitetsgem. nivå)           9,5 mnkr 
Kostnadsminskningar -1,6 mnkr 
Kostnadsökningar som konsekvens av tidigare projekt/beslut                                                2,6 mnkr 
Kostnadsökningar av befintliga kostnader                                     4,1 mnkr 
Ökade handläggningsbehov inom universitetsgemensam förvaltning                                    2,3 mnkr 
Årets pris – och löneomräkning 2017 (1,51 %) 8,3 mnkr 
Summa fastställda universitetsgemensamma kostnader 2017 633,6 mnkr 
 
Till internrevisionens verksamhet 2017 avsätts totalt 3 718 tkr av medel för universitetsgemensamma 
kostnader. 
 
Förslaget för 2017 innebär att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten på universitetsgemensam 
nivå uppgår till 7,30 procent (samt 0,49 % för särskilda personalkostnader) av universitetets totala 
kostnader föregående år. 
 
Förslaget innebär följande fördelning mellan utbildning och forskning 2017 (stödkostnad dividerat med 
total kostnad föregående år): 
Utbildning 10,45 procent av total utbildningskostnad (2016 10,60 %).  
Forskning 5,89 procent av total forskningskostnad (2016 5,82 %) 
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I tabellen framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren inklusive 
uppräkning för pris- och lön.† 
  


  2010 


Utfall 


2011 


Utfall 


2012 


Utfall 


2013 


Utfall 


2014 


Utfall  


2015 


Utfall  


2016 


Utfall 


 2017 


Budget 


           


Universitetsgemensam ram 
(mnkr) 


 484 496 507 517 547 560 569  594 


Särskilda personal-
kostnader (mnkr) 


    38 39 39 39  40 


Summa universitets-
gemensam ram (mnkr) 


    555 586 599 608  634 


Universitetsgemensam 
ram/universitets totala 
kostnad föregående år (%) 


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


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


  


 


 


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


 


                                                           


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







Bilaga 1


Resursfördelning för 2017 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet plo 0,015059
Finansierat av kapital Gemensam finansiering * Ingår inte i utbildningsuppdrag


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Ramtilldelning 2016 exkl kapitalfinansiering 175 446 156 753 76 299 136 084 519 961 342 844 119 544 324 079 14 642 0 0 0 1 865 650
Pris‐ och löneomräkning (plo) 2 642 2 361 1 149 2 049 7 830 5 163 1 800 4 880 220 28 095
Förändrade uppdrag 2017 BP17 7 756 1 404 9 160
Förändrade uppdrag enl utbyggnad 2015 358 2 741 3 099
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 * 1 000 1 000
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ej fördelat 2 897 2 897
Ämneslärarutbildningen * 12 461 2 348 14 809
Omställningsbidrag LTH * 5 000 5 000
Satsning på nya SAS‐kurser * 138 138 275 138 138 275 138 138 125 1 500
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen * 1 229 1 229
Övrig finansiering 1 944 850 2 794
Plo övrig finansiering  29 19 48
Medel bl a för att stimulera samverkan * 1 024 512 1 536
Plo medel för att stimulera samverkan * 15 8 23
Svenska för utbytesstud särskilt utbildningsuppdrag* 5 894 5 894
Plo svenska för utbytesstudenter * 89 89
Samordning av insatser kopplade till nyanlända 1 000 1 000
Kvalitetsförstärkning BP16  3 860 4 494 2 182 178 552 56 5 642 202 17 166
Plo kvalitetsförstärkning BP16 58 68 33 3 8 1 85 3 259
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS‐kurser mm 87 1 163 375 1 625
Gemensam finansiering internationalisering 1 550 1 029 523 121 1 742 451 972 1 294 318 3 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering övrigt 30 068 30 068
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐6 390 ‐6 498 ‐2 848 ‐4 870 ‐18 988 ‐12 356 ‐4 379 ‐11 746 ‐570 ‐18 0 ‐68 663
Summa tilldelning 181 265 189 864 79 088 134 060 525 649 340 303 123 106 326 912 15 993 21 243 6 486 45 590 1 989 559
Utbildningsuppdrag 182 006 165 649 79 662 136 672 536 107 352 208 122 194 334 686 15 068 1 924 251







Bilaga 1


Planeringsförutsättningar för 2018 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2017‐års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Bastilldelning 2017 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 535 547 349 411 121 344 328 959 14 863 0 0 0 1 903 263
Pris‐ och löneomräkning (plo) 0
Förändrade uppdrag 2018 BP17 2 268 2 268
Förändr uppdr M‐fak 6 110 6 110
Ännu ej fördelade utbildningsresurser 21 503
Satsning på nya SAS‐kurser 1 500 1 500
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ejfördelat 6 725 6 725
Ämneslärarutbildningen 12 461 2 348 3 191 18 000
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 1 248 1 248
Övrig kapitalfinansiering  1 973 0 1 040 520 3 533
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 983 5 983
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 1 000 1 000
Plo svenska som andraspråk 0
Kvalitetsförstärkning BP16  3 918 4 562 2 215 181 560 57 5 727 205 17 425
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS‐kurser mm 87 1 163 375 1 625
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering övrigt 33 200 33 200
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐6 597 ‐6 687 ‐2 915 ‐5 130 ‐19 922 ‐13 169 ‐4 582 ‐12 185 ‐589 ‐19 0 ‐71 795
Summa tilldelning 179 371 188 508 78 223 133 542 520 103 342 408 120 806 325 042 15 518 21 242 6 486 64 116 2 016 868







Bilaga 1


Planeringsförutsättningar för 2019 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2017‐års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Ramtilldelning 2018 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 537 815 349 411 121 344 328 959 14 863 0 0 0 1 905 531
Pris‐ och löneomräkning (plo) 0
Förändrade uppdrag M‐fak 8 048 8 048
Ännu ej fördelade utbildningsresurser 17 639
Satsning på nya SAS‐kurser 1 500 1 500
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ej fördelat 9 893 9 893
Ämneslärarutbildningen             12 461 2 348 5 191 20 000
Övrig kapitalfinansiering 1 973 1 248 1 040 520 4 781
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 983 5 983
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 1 000 1 000
Plo svenska som andraspråk 0
Kvalitetsförstärkning BP16  0
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS‐kurser mm 87 1 163 375 1 625
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering övrigt 33 200 33 200
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐6 590 ‐6 681 ‐2 912 ‐5 125 ‐19 902 ‐13 228 ‐4 577 ‐12 173 ‐588 ‐19 0 ‐71 795
Summa tilldelning 175 460 183 953 76 011 133 366 519 563 344 231 120 811 319 327 15 314 21 242 6 486 69 284 2 002 686







Bilaga 1


Planeringsförutsättningar för 2020 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2017‐års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Ramtilldelning 2019 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 537 815 357 459 121 344 328 959 14 863 0 0 0 1 913 579
Pris‐ och löneomräkning (plo) 0
Ännu ej fördelade utbildningsresurser 14 865
Satsning på nya SAS‐kurser 1 500 1 500
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ejfördelat 13 012 13 012
Ämneslärarutbildningen    12 461 2 348 5 191 20 000
Övrig kapitalfinansiering 1 973 1 248 1 040 520 4 781
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 983 5 983
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 1 000 1 000
Plo svenska som andraspråk 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS‐kurser mm 87 1 163 375 1 625
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering övrigt 33 200 33 200
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐6 590 ‐6 681 ‐2 912 ‐5 125 ‐19 902 ‐13 228 ‐4 577 ‐12 173 ‐588 ‐19 ‐71 795
Summa tilldelning 175 460 183 953 76 011 133 366 519 563 344 231 120 811 319 327 15 314 21 242 6 486 72 403 2 003 031







Bilaga 2


Resusfördelning för 2017 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet plo 0,015059


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Ramtilldelning 2016 exkl SFO‐medel 73 762 225 822 37 941 33 160 350 532 307 456 417 199 124 547 39 373 21 273 70 254 19 169 0 1 720 488
Minskad basfi pga lägre avskrivningar ‐1 500 ‐1 500
Linnéstöd till LUCSUS och Circle 500 500
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 1 111 3 401 571 499 5 279 4 630 6 283 1 876 628 320 1 035 289 25 921
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 ‐1 050 0
Överflyttning professor till LTH 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 306 88 747 24 213 12 138 4 593 156 997
SFO‐medel för vidareförmedling 34 357 34 357
Plo SFO‐medel 411 1 336 365 183 587 2 882
Senare beslut, samverkansmedel 8 000 8 000
Senare beslut, internationalisering 1 000 1 000
Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 0 1 000 1 000
Riktade ändamål, resterande 23 826 23 826
Senare beslut, resterande 25 700 25 700
Strategiska forskningsmedel  35 000 35 000
Riktade ändamål, ESS  55 000 55 000
Summa tilldelning  74 872 230 273 39 131 33 659 389 528 402 170 448 060 126 422 53 572 21 593 69 790 19 457 209 563 2 118 089







Bilaga 2


Planeringsförutsättningar för 2018 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2017‐års prisläge


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Ramtilldelning 2017 exkl SFO‐medel 74 872 229 223 38 512 33 659 357 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 745 859
Linnéstöd till LUCSUS och Circle 250 250
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 1 050
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 717 90 083 24 578 12 321 4 663 159 362
SFO‐medel för vidareförmedling 34 874 34 874
Plo SFO‐medel 0
Senare beslut, samverkansmedel 8 000 8 000
Senare beslut, internationalisering 2 000 2 000
Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Riktade ändamål och senare beslut 45 400 45 400
Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000
Riktade ändamål, ESS  55 000 55 000
För senare beslut nya medel FoI‐prop 13 4 236 4 236
Summa tilldelning  74 872 230 273 39 131 33 659 389 528 402 170 448 060 126 422 53 322 21 593 69 790 19 457 211 674 2 119 950







Bilaga 2


Planeringsförutsättningar för 2019 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2017‐års prisläge


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Ramtilldelning 2018 exkl SFO‐medel 74 872 229 223 38 512 33 659 357 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 745 859
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 1 050
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 717 90 083 24 578 12 321 4 663 159 362
SFO‐medel för vidareförmedling 34 874 34 874
Plo SFO‐medel 0
Senare beslut, samverkansmedel 8 000 8 000
Senare beslut, internationalisering 2 000 2 000
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Riktade ändamål och senare beslut 45 400 45 400
Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000
Riktade ändamål, ESS 55 000 55 000
För senare beslut nya medel FoI‐prop 13 4 487 4 487
Summa tilldelning  74 872 230 273 39 131 33 659 389 528 402 170 448 060 126 422 53 072 21 593 69 790 19 457 211 925 2 119 951







Bilaga 2


Planeringsförutsättningar för 2020 ‐ forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2017‐års prisläge


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Ramtilldelning 2018 exkl SFO‐medel 74 872 229 223 38 512 33 659 357 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 745 859
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 1 050
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 717 90 083 24 578 12 321 4 663 159 362
SFO‐medel för vidareförmedling 34 874 34 874
Plo SFO‐medel 0
Minskning strategiska forskningsmedel ‐12 500 ‐12 500
Senare beslut, samverkansmedel 8 000 8 000
Senare beslut, internationalisering 2 000 2 000
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Riktade ändamål och senare beslut 45 400 45 400
Strategiska forskningsmedel     35 000 35 000
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 55 000 55 000
För senare beslut nya medel FoI‐prop 13 5 223 5 223
Summa tilldelning  74 872 230 273 39 131 33 659 389 528 402 170 448 060 126 422 53 072 21 593 69 790 19 457 200 161 2 108 187







Bilaga 3 


Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive gemensamma servicefunktioner vid 
Campus Helsingborg 2017 (tkr) 


 


 


Fördelning av kostnader för gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg 2017 (tkr) 


 


 


 


 


 


 


Universitetsgem kostnader 2017 Universitetsgem kostnader 2016


Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Förändr
LTH 59 645 642 71 011 131 297 56 814 744 68 467 126 026 5 272
N 15 814 394 51 833 68 042 15 160 54 50 736 65 951 2 091
J 10 730 865 3 493 15 087 9 555 202 3 532 13 289 1 798
S 41 620 783 15 700 58 103 38 979 991 15 852 55 822 2 281
EHL 25 256 441 11 044 36 741 23 770 492 10 860 35 122 1 620
M 41 885 1 927 104 168 147 980 40 945 2 476 100 272 143 693 4 287
K 16 203 0 2 516 18 719 15 461 0 2 412 17 873 846
HT 23 927 276 22 931 47 134 22 526 259 23 170 45 954 1 180
MAX IV LAB 0 0 16 573 16 573 0 0 9 885 9 885 6 688
LUKOM 3 188 0 1 185 4 373 2 600 0 1 252 3 852 521
USV 6 107 1 247 10 357 17 711 5 548 1 099 11 004 17 652 60
NÄLU‐HKR 0 0 0 0 685 0 0 685 ‐685
NÄLU‐LU 0 0 0 0 935 2 0 937 ‐937
Totalt 244 375 6 576 310 810 561 761 232 978 6 319 297 443 536 740 25 021


Utbildning Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2016 Förändr
LTH 2 112 0 405 2 517 2 481 36
N 560 0 296 856 852 3
J 380 0 20 400 370 30
S 1 474 0 90 1 563 1 519 44
EHL 894 0 63 957 933 24
M 1 483 0 594 2 077 2 087 ‐10
K 574 0 14 588 580 8
HT 847 0 131 978 960 18
MAX IV LAB 0 0 95 95 58 36
LUKOM 113 0 7 120 102 17
USV 216 0 59 275 268 8
NÄLU‐HKR 0 0 0 0 25 ‐25
NÄLU‐LU 0 0 0 0 34 ‐34
Summa (tkr) 8 653 0 1 772 10 425 10 270 155







 


 


Fördelning av kostnader för CFL 2017 (tkr) 


 


 


Fördelning av debitering för lokal avgift 2017 (tkr) 


(Basen utgörs av lönekostnad juli 2015 – juni 2016) 


 


År 2017 Jmf 2016 Förändr
LTH 4 329 4 329 ‐1
N 2 599 2 671 ‐72
J 377 347 30
S 1 599 1 640 ‐41
EHL 1 011 988 22
M 3 330 3 304 26
K 417 426 ‐9
HT 1 743 1 739 4
MAX IV LAB 579 514 65
LUKOM 131 126 5
USV 487 515 ‐28
Summa 16 600 16 600 0


Utbildning  Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2016 Förändr
LTH 2 858 29 6 738 9 625 9 458 167
N 803 15 4 844 5 662 5 614 48
J 510 36 321 867 820 47
S 2 032 37 1 535 3 605 3 651 ‐46
EHL 1 209 19 1 087 2 315 2 339 ‐24
M 1 839 80 8 639 10 558 10 232 326
K 775 0 235 1 010 1 003 6
HT 1 271 15 2 330 3 617 3 650 ‐34
MAX IV LAB 0 0 1 332 1 332 1 175 157
LUKOM 142 0 113 255 241 13
USV 265 39 938 1 242 1 304 ‐61
NÄLU‐HKR 0 0 0 0 1 ‐1
NÄLU‐LU 0 0 0 0 1 ‐1
Totalt 11 704 271 28 112 40 087 39 490 597







Bilaga 4


Beslutade medel för studentinflytande och studiesocial verksamhet 2017  
(tkr)


Generella stöd utbildningsmedel forskningsmedel
Till kårer Corpus Medicum 621


Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet 924
Juridiska föreningen 398
Lundaekonomernas studentkår 875
Lunds doktorandkår 276
Lunds naturvetarkår 438
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 1 301
Studentkåren konstnärliga fakulteten i Malmö 138
Teknologkåren vid LTH 1 583


Till Kuratorskollegiet Nationernas studiesociala verksamhet 650
Summa generella stöd 6 928 276


Riktade stöd utbildningsmedel forskningsmedel
Till LUS BoPoolen 250


Studentombud 700
Tidningen Lundagård 1 200
Alkoholutbildningar för studentaktiva 241
Profilkläder till SFS fullmäktige 18


Till Doktorandkåren Doktorandombud  700


Till Lunds kommun Studentsamordnare 350


Till Akademiska föreningen Studentlund 200
Studentpaket 40
Studieplatser AF borgen 250
Studentinfo 180
Projektfond Akandemiska föreningen 30


Summa riktade stöd 3 459 700


Summa studentinflytande och studiesocial verksamhet 2017 10 387 976
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Förva l tn ingschefen 


Lunds universitets arbete med hållbar utveckling 


Universitetsstyrelsen antog vid sammanträde 2014-12-12 en policy för hållbar 
utveckling, se bilaga 1. Samtidigt uppdrog styrelsen åt rektor att ”omgående 
påbörja arbetet med att utöka policyn så att den inte bara omfattar miljöfrågor utan 
hållbar utveckling i ett bredare perspektiv”. Vid styrelsemötet 2016-04-15 
omformulerades uppdraget till ”Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med ett 
förslag till tydligare formulerad policy för hållbar utveckling”.  


Begreppet hållbar utveckling brukar definieras utifrån de tre komponenterna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer 
varandra, förväntas leda till hållbar utveckling. Universitetets policy för hållbar 
utveckling omfattar hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv. Det finns avsiktligt 
inget i policyn som avgränsar den till att endast handla om delar av det som ryms 
inom begreppet hållbar utveckling. Det som styrelsen efterfrågat tolkas därför som 
en plan eller dylikt för att tydliggöra hur Lunds universitet mer konkret arbetar med 
hållbarhetsfrågor, bl.a. med hänsyn till Agenda 2030.  


Lunds universitets sammanhållna arbete med hållbarhetsfrågor görs inom 
Hållbarhetsforum, en plattform med uppdrag att samla universitetets kompetens i 
dessa frågor. Forumet leds av en styrgrupp med representanter från sju av åtta 
fakulteter, Region Skåne m fl. Hållbarhetsforum binder samman och stödjer 
hela universitets klimat‐, energi‐ och hållbarhetsforskning. Bifogat finner ni 
Hållbarhetsforums rapport med redogörelse för arbetet under åren 2014 - 2016 
samt planering för kommande år (bilaga 2).   


I samband med det pågående arbetet med en ny strategisk plan för Lunds 
universitet görs även ett arbete med att ta fram ett underlag för hur universitetet ska 
arbeta med hållbar utveckling i ett brett perspektiv samt mål och strategier för 
detta. Tanken är att detta dokument ska utmynna i en strategi och/eller 
handlingsplan för universitetets fortsatta arbete med hållbarhetsfrågor.   


Vid styrelsens sammanträde 2016-10-28 kommer professor Henrik Smith att 
redogöra för vad Lunds universitet gör inom hållbarhetsområdet idag och tankar 
kring det fortsatta arbetet.  


Susanne Kristensson 


Bilaga 
1. Policy för hållbar utveckling
2. Rapport från Lunds universitets Hållbarhetsforum


2016-10-07 
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Styre lsen  


Lunds universitets policy för hållbar utveckling 


Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor 
och ska därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet ska 
genom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, 
tillhandahålla tillförlitlig kunskap idag och i framtiden. 


Studenter vid Lunds universitet ska under sin utbildning få insikter och kunskaper 
om ämnesrelevanta aspekter på hållbar utveckling. Studenterna blir därmed 
spjutspetsar i yrkeslivets arbete med att skapa en hållbar utveckling. 


Forskning och samverkan som processer och resultaten av dessa ska främja hållbar 
utveckling. 


Principen ”att leva som vi lär”, att verka förebyggande, för ständiga förbättringar 
och att efterleva tillämplig lagstiftning, ska prägla den dagliga verksamheten vid 
Lunds universitet. Detta är en trovärdighetsfråga som förutsätter en aktiv 
medverkan från universitetets medarbetare och studenter. 


2014-12-12 


1 BESLUT - POLICY 
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Sammanfattning 
I enlighet med beslut Dnr STYR 2015/197 redovisas Hållbarhetsforums verksamhet 2015 samt planer 


för de kommande åren, som underlag för utvärdering. För att ge en mer komplett bild av 


utvecklingen över tid inkluderas även det första verksamhetsåret, 2014, samt den pågående 


verksamheten under årets första fem månader.  


Hållbarhetsforumet etablerades 2014 som en paraplyverksamhet vid Lunds universitet, som binder 


samman och stödjer universitetets tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskning inom 


huvudområdena klimat‐, energi‐, och hållbarhetsforskning samt relaterade inomvetenskapliga 


satsningar, samt fungerar som en länk mellan samhället och akademin.  


Verksamheten vid Hållbarhetsforumet är en viktig del i Lunds universitets bedömning av hållbar 


utveckling som ett strategiskt viktigt mål för all verksamhet. Hållbarhetsforumet svarar också på krav 


enligt Högskolelagen där det framgår att universiteten ska ”främja en hållbar utveckling som innebär 


att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och 


social välfärd och rättvisa”.  


Lunds universitet har en viktig roll att fylla i de utmaningar samhället nu står inför när vi ska byta spår 


från det fossila till gröna lösningar, vilket också reflekteras i utkasten till den strategiska planen 2017‐


2026 och till forskningsstrategin 2016‐2021. Hållbarhetsforum är i sin egenskap av gemensam kanal 


och plattform för samtliga fakulteter och särskilda verksamheter ett viktigt instrument för att 


verkställa den del av Lund universitets strategiska plan som rör hållbarhet.  


En viktig erfarenhet av snart tre års arbete med Hållbarhetsforum är att behovet är stort av en 


sammanhållande kraft i de utmaningar kring hållbarhet både Lunds universitet och samhället i stort 


står inför de närmaste åren, vilket berör forskare och övriga anställda samt studenter vid 


universitetet, och karakteriserar samverkan med omvärlden. Det finns stora värden i att uppmuntra 


det tvärvetenskapliga arbetet inom området över fakultetsgränserna, liksom samverkan mellan 


studenter och forskare, samt med det omgivande samhället. 
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Hållbarhetsforums uppdrag 
Hållbarhetsforums uppdrag är angivet i beslutet Dnr STYR 2014/435. Lunds universitets 


Hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer 


universitets klimat‐, energi‐ och hållbarhetsforskning. Hållbarhetsforum utgör även en bro mellan 


samhället och akademin inom dessa områden ‐ som stöd för forskare och forskargrupper när det 


gäller kontakter med det omgivande samhället, men också som en väg in i universitetet för externa 


kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information.  


Hållbarhetsforum startade i januari 2014 och är en vidareutveckling av det universitetsgemensamma 


Klimatinitiativet som bedrevs 2008‐2013. 


Hållbarhetsforum har getts fyra specifika uppdrag: 


 att koordinera och stärka universitetets satsningar i konkurrens om anslag från breda utlysningar 


inom relaterade områden 


 att via kommunikation utveckla, främja och stödja utbyten inom universitetet och mellan 


universitetet och samhället inom relaterade områden, bland annat klimat, energi, 


ekosystemtjänster, vattenfrågor, effektiv resurshantering och hållbar samhällsutveckling 


 att samordna rapporter och synteser inom huvudområdena 


 att stärka Lunds universitet som plantskola för innovation och grönt ledar‐ och entreprenörskap 


Sammanfattning av Hållbarhetsforums aktiviteter 


2014–2016 
Det första verksamhetsåret (2014) präglades av upprättandet av arbetsformer, rekrytering, 


webbarbete samt kartläggning och samråd med olika verksamheter vid Lunds universitet. Andra 


större satsningar under 2014 var synliggörandet av forskare från Lunds universitet som medverkat i 


FN:s klimatpanels arbete. Hållbarhetsforum initierade även en omfattande syntes tillsammans med 


Klimatsamverkan Skåne (Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne län och Kommunförbundet Skåne). 


Under 2015‐2016 har verksamhet som fokuserar på forskare vid Lunds universitet utvecklats. Under 


2015 prioriterades utforskandet av samarbetsformer för internationella hållbarhetsnätverk, 


synliggörandet av forskare från Lunds universitet externt inför de internationella 


klimatförhandlingarna i Paris där ett nytt globalt klimatavtal togs fram och framtagande av en 


hållbarhetsantologi med fokus på hållbara lösningar, med bidrag från ett flertal LU‐forskare från olika 


discipliner. Vi påbörjade också arbetet med universitets medlemskap i EU:s största nätverk för 


klimatinnovationer, Climate‐KIC, och började bygga upp en samverkan med universitetets olika 


studentorganisationer inom hållbarhetsområdet. 


År 2016 har ytterligare fokus utvecklats på målgruppen studenter vid Lunds universitet samt 


myndigheter och näringsliv i framförallt vår region. Det samverkansarbete inom regionen som 


påbörjades under 2015 har utvecklats ytterligare under 2016, genom bland annat vår medverkan i 


projekt som Forskningskommunerna, en skånsk konferens om cirkulär ekonomi, deltagande i 


stiftelsen TEM:s (Teknik, Ekonomi och Miljö) CSR‐nätverk (Corporate Social Responsibility) m m. 


Våren 2016 startade vi också ”Sustainability Forum Case Competition”, som är en hållbarhetstävling 


för lundastudenter där de får möjlighet att bidra med lösningar på verkliga problem som formulerats 


av medverkande företag. Vårens tema var cirkulär ekonomi.  
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Det löpande arbetet har, utöver den samverkan som nämnts ovan, inriktats mot att bygga upp 


Hållbarhetsforums svenska och engelska hemsidor med nyheter och innehåll från olika håll på LU, 


publikationer samt sociala medier, för att nå ut till flera målgrupper. Dessutom har ett flertal externa 


events med inbjudna föreläsare och forskare från Lunds universitet lyft aktuella frågor, exempelvis 


Sveriges klimatstrategi, avfallsfrågor, matförsörjning, klimatavtal m.m. samt deltagande i Almedalen 


2015, och igen 2016. 


En detaljerad redogörelse för aktiviteterna i relation till respektive mål för Hållbarhetsforum ges 


under ” Sammanfattande redogörelse av verksamheten 2014‐2016” nedan. 


Styrgrupp och Lund universitets Hållbarhetsråd 
Hållbarhetsforum har en av rektor utsedd styrgrupp som har det övergripande ansvaret för 


verksamhetens inriktning. Styrgruppen har en bred sammansättning av representanter från olika 


delar av LU samt studerande och externa representanter med stark hållbarhetsprofil från samhälle 


och näringsliv. Ordförande för styrelsen är Bengt Holgersson, fd landshövding i Skåne.  


Under 2015 fick Hållbarhetsforums styrgrupp även uppgiften att tjäna som universitetets 


Hållbarhetsråd, som rådgivande instans för att över ämnesgränser diskutera strategiskt hur miljö‐ 


och hållbarhetsarbetet kan utvecklas inom LU. 


Styrgruppens ledamöter är: 


Anna Ek, studentrepresentant 
Annica Kronsell, professor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Annika Nilsson, professor, Juridiska fakulteten 
Astrid Kander, professor, Ekonomihögskolan 
Bengt Holgersson, ordförande 
Claes Nilén, miljöchef, Lunds universitet (adjungerad) 
Henrik Smith, professor (föreståndare Hållbarhetsforum) 
Jerker Bjurnemark, samhällsplaneringschef, Region Skåne 
Johannes Persson, professor, Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Katarina Skalare, hållbarhetsstrateg, Kraftringen Energi 
Lars J Nilsson, professor, LTH 
Lena Neij, professor, Internationella miljöinstitutet 
Lennart Olsson, professor, LUCSUS 
Maria Albin, universitetslektor och överläkare, Medicinska fakulteten 
Markku Rummukainen, professor, Naturvetenskapliga fakulteten 


Arbetsgrupp 
Hållbarhetsforums dagliga verksamhet engagerar en arbetsgrupp med tre personer (deltidstjänster, 


50 % var för tre personer). De tre tjänsterna har som huvudsakliga fokusområden kommunikation, 


forskningskommunikation respektive forskningsinitiering. Samverkan med olika aktörer inom och 


utanför LU ingår som genomgående verksamhet för alla tre tjänsterna. 


Budget 
Hållbarhetsforum erhåller för 2014‐2016 medel från rektor på 2 mnkr per år. Dessa medel täcker 


arbetsgruppen (se ovan), bekostar koordineringen av LU:s kontakt med FN:s klimatkonvention som 
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möjliggör forskares deltagande i förhandlingarna, och driftkostnader som avser publikationer, 


evenemang, osv. Mer information om dessa aktiviteter ges nedan. 


Redovisning av verksamheten 2014‐2016 
I detta avsnitt redogörs hur Hållbarhetsforum har genomfört sina fyra specifika uppdrag. Uppdragen 


uppfyller tillsammans det övergripande syftet med Hållbarhetsforum som är att binda samman och 


stödja universitetets tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskning inom hållbarhet. För det 


pågående årets del omfattas givetvis endast månaderna hittills under året. 


Uppdrag 1: Koordinera och stärka universitetets satsningar i 


konkurrens om anslag från breda utlysningar inom relaterade 


områden  
Syfte 


Att stärka den hållbarhetsrelaterade forskningen vid LU genom att komplettera befintliga 


verksamheter och initiera nya kontakter, samarbeten och samverkan mellan universitetets forskare, 


och mellan forskare och externa aktörer. Inom ramen av tillgängliga resurser är Hållbarhetsforums 


verksamhet inom forskningssatsningar kompletterande och stödjande, snarare än ledande. 


Ett urval av aktiviteter: 


 Seminarium med Future Earth (global forskningsplattform inriktad på hållbarhetsfrågor, 


www.futureearth.org) och SSEESS (”Swedish Secretariat for Environmental Earth System 


Sciences”, www.sseess.org) för att ge LU‐forskare möjlighet att närmare bekanta sig med dessa, 


deras olika roller, vilka aktiviteter och satsningar som står på agendan och vilka som kan ta del av 


dem, samt skapa kontakter. 


 Ledning och administration av Climate‐KIC, vilket omfattar engagemang i Climate‐KICs utveckling 


av verksamhet, allmän och riktad spridning av information om forskningsutlysningar och råd till 


forskare om hur man kan komma vidare i ansökningsprocessen. 


 Utredning av eventuellt medlemskap i det internationella ”Sustainable Development Solutions 


Network” (SDSN, http://unsdsn.org), upprättat på initiativ av FN:s generalsekreterare. 


 Förmedling av handledare till kommundoktorander, dvs. doktorander som arbetar i skånska 


kommuner men genomför doktorandprojekt på deltid som del av sin kompetensutveckling. 


Erfarenheter 


Hållbarhetsforums aktiviteter, mötesplatser och synliggörande av forskning, samt de nätverk som vi 


deltar i, har fungerat som de främsta verktygen för att stärka den hållbarhetsrelaterade forskningen 


vid LU. Verksamheten fokuserar på koordinering av stödverksamhet, till exempel information om 


hållbarhetsfrågor till forskningsplanering samt organisering av evenemang som kan leda till initiering 


av nya aktiviteter, eftersom det seniora forskarkollegiet vid LU oftast arbetar i och är med i redan 


etablerade nätverk.  
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Uppdrag 2: Via kommunikation utveckla, främja och stödja utbyten 


inom universitetet och mellan universitetet och samhället 
Syfte 


Hållbarhetsforums kommunikationsrelaterade verksamhet syftar till att öka möjligheterna till 


samverkan och samarbete inom universitetet för att bredda och underlätta kontaktytorna över 


fakultetsgränserna och spridning av idéer och inspiration. 


Hållbarhetsforums kommunikationsrelaterade verksamhet syftar även till att gentemot samhället 


synliggöra universitetets kompetens och bredd i nya samarbeten och LU som en viktig kunskapsaktör 


inom hållbarhetsområdet. Externt synliggörs den stora bredd och det djup som LU har när det gäller 


forskning inom hållbarhetsområdet, genom att skapa större genomslag i media, sociala media och 


vara stöd till LUs kommunikatörer och institutioner. 


Ett urval av aktiviteter 


Nätverk och samverkan 


 Nätverk med kommunikatörerna inom de olika institutioner/centra/fakulteter som har forskning 


inom hållbarhetsområdet för att dela information, evenemang och öka samverkan. Detta har bl a 


resulterat i ett initiativ om att genomföra en gemensam hållbarhetsvecka under LU350. 


 Samverkan med studentorganisationerna som har hållbarhet som gemensam nämnare: Hållbart 


Universitet, Lund Sustainable Engineers, Oikos Lund, LUGN. 


 Utredning av samverkan med Stockholm Environment Institute (SEI). 


 Delaktig i ”Forskningskommun inom miljö och samhällsplanering” (Kommunförbundet Skåne och 


SLU Alnarp). Som ett resultat handleds två kommundoktorander från LU. 


 Samverkan med Lunds kommun, Naturskyddsföreningen och Stadsbiblioteket kring 


gemensamma föreläsningar m m. 


Seminarier m m för studenter, forskare, beslutsfattare, näringslivet, allmänheten 


 Hållbarhetsforums ”Case Competition: Circular Economy and Green Finance” för studenter vid LU 


med inspiration och stöd med idéformulering och projektutveckling under våren 2016. 


Medverkande organisationer och samarbetspartners är Naturskyddsföreningen, Nordvästra 


Skånes Renhållnings AB, Godsinlösen, VentureLab, SoPact, ProLab och COWI. 


 Seminarium med Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt: The road to – and from – Paris. 


 Arrangemang i Almedalen:  


o juli 2015: Kan en ny kalkyl rädda klimatet? Med Ekonomihögskolan 


o juli 2016: Varför är avfall så billigt? Med Campus Helsingborg 


o juli 2016: Skogen, kemin, stålet och klimatet – konsekvenser för politik och forskning. 


Med LTH och Ekonomihögskolan. 


 18 föreläsningskvällar under 2015/2016 i samverkan med Lunds stadsbibliotek, 


Naturskyddsföreningen och Lunds kommun. 


 Konferens om cirkulär ekonomi för näringsliv och kommuner i Skåne i maj 2016. 


Samarrangemang med Hållbar utveckling Skåne, Klimatsamverkan Skåne m fl.  


 Koppling till utbildning på olika plan: 


o Hösten 2015: fortbildningsdagen Klimatfrågan från det lokala till det globala som en del 


av Naturvetenskapliga fakultetens program för gymnasie‐ och grundskolelärare. 


o Påbörjad diskussion med Skolverket om en undervisningsmodul om väder och klimat 


tillsammans med Fysik, Naturgeografi och ekosystemanalys, samt CEC. 
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o Medverkan i genomförandet av Climate‐KICs europeiska sommarskola ”The Journey” 


2015, och åter i 2016. Studenter lär sig om klimatfrågan, entreprenörskap, arbetar med 


egna idéer, samt besöker miljöer vid LU och området. 


Nyheter, kommunikation 


 Gemensam plattform för LUs hållbarhetsforskning på svenska och engelska 


(www.hallbarhet.lu.se och www.sustainability.lu.se). Hemsidorna utgör plattformar som dels gör 


det lätt att hitta in till experterna och forskningskompetenser vid LU, och dels visar den stora 


aktivitet som pågår inom området genom att sprida nyheter och pressreleaser. Detta görs 


fakultetsövergripande och tematiskt, men samtidigt hänvisas vidare till specifika personer eller 


organisationer som arbetar med ett visst område för fördjupad information och kontakter.  


o Den svenska hemsidan har fokus på forskning och nyheter med huvudmålgrupper: 


beslutsfattare, journalister, externa forskare och studenter, intresserad allmänhet. 


Statistiken visar en ökning med 110 % i antal besökare när man jämför perioden 1 dec 


2015‐1 maj 2016 med samma period föregående år.  


o Den engelska hemsidan har huvudmålgrupperna internationella forskare och studenter 


vid LU. Den engelska hemsidan togs fram under 2015, så det finns inte jämförande 


statistik med tidigare år.  


 Ett månatligt nyhetsbrev och sociala medier används för att nå ut. Hållbarhetsforum skriver 


artiklar om forskning vid LU, och lyfter nyheter från fakulteter, USV, institutioner osv. Under 2015 


publicerades 104 nyhetsartiklar på svenska. Genom att använda sociala medier (Twitter, 


Facebook) ökas spridningen av material till flera målgrupper. 


 Artiklar som publicerats på Hållbarhetsforums webb planeras att börja spridas branschtidningar, 


personaltidningar, hemsidor m.m. för att på det sättet nå ut mer riktat till relevanta företag, 


myndigheter och organisationer osv. som annars är svåra att nå ut till.  


 Journalister tipsas via Expertsvar och en tillsammans med representanter från institutionerna 


m.m. framtagen expertlista. Hållbarhetsforum skriver även pressmeddelanden och stöttar 


forskare som vill skriva debattartiklar. 


 Forskning vid LU kopplas ihop med stora omvärldshändelser för att skapa intresse och lyfta in 


forskningen i sitt sammanhang. Ett exempel är klimattoppmötet i Paris i december 2015, COP21. 


Inför och under mötet lyftes forskare och forskning i intervjuer (LUCSUS, IIIEE, LTH, Centrum för 


mellanösternstudier, Filosofi, Statsvetenskap, Naturvetenskap), expertlistor, samlade intressanta 


evenemang, arbetade med ett sidoevenemang i Paris om klimatmigration, där LU var en av 


arrangörerna. Ett annat exempel är under 2014 när två av IPCC‐rapportens delar publicerades, 


tillsammans med en syntesrapport. Nio korta briefs med författare från IIIEE, LUCSUS, CEC, 


Statsvetenskap och Biologi om forskningsläget inom olika områden togs fram och lanserades 


samt LU‐forskare lyftes fram genom tips, i pressreleaser och video.  


Erfarenheter 


LU är en stor organisation där det inte alltid finns tydliga kommunikationsvägar för att dela 


information över fakultets‐ och institutionsgränser. Det kan vara ganska långt mellan olika 


forskningsområden, fakulteter och forskargrupper. Det gör att det är svårt att ha överblick över vad 


som händer inom hela hållbarhetsområdet. Det kan också vara svårt att hitta in i organisationen 


utifrån. Dessutom är begreppet hållbarhet fortfarande oklart för många och man kanske inte alltid 


ens identifierar sin egen forskning som relevant för hållbarhet trots att så är fallet. Hållbarhetsforum 


skapar stora mervärden för forskares, forskningens och LU:s synlighet i forskningsvärlden, hos 


studenter, hos beslutsfattare, hos allmänheten och hos näringslivet. Hållbarhetsforum ger även 


mervärden för samverkan med samhället i olika former och via olika organisationer, och är också en 


väg in för utomstående som exempelvis söker en talare eller någon att intervjua inom 
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hållbarhetsområdet. Det är viktigt att Hållbarhetsforum skapar dessa mervärden till alla fakulteter, 


institutioner, centra osv., och används som hävstång i kommunikationen. 


Innan Hållbarhetsforums tillkomst fanns det inget ställe på lu.se som gav överblick över och lyfte 


forskningskompetensen inom hållbarhet och som samlade kompetenserna utifrån områden, inte 


organisation. Hållbarhetsfrågorna är ofta komplexa och kan ses från många olika håll och ur olika 


vetenskapliga vinklingar. Genom att samla nyheter, lyfta LU‐aktörer och kompetenser så underlättas 


det för besökaren att hitta rätt expert/institution/centra etc. Kommunikatörsnätverket för 


hållbarhet, som initierats och koordineras av Hållbarhetsforum, har underlättat samordning kring 


kommunikation och gemensamma aktiviteter. Det har också förbättrat spridningen av 


forskningsnyheter – både inom universitetet och utanför.  


Uppdrag 3: Samordna rapporter och synteser inom huvudområdena 
Syfte 


Beslutet om Hållbarhetsforum anger klimat, energi, och hållbarhet som huvudområden, men listar 


även ekosystemtjänster, vattenfrågor, effektiv resurshantering och hållbar samhällsutveckling. 


Hållbarhetsforum arbetar för att tillhandahålla forskningsresultat i mer sammanhållande och för 


samhället tillgängliga rapporter och synteser. 


Ett urval av aktiviteter 


 Via Hållbarhetsforum initierades den omfattande syntesen Klimatsäkrat Skåne, som togs fram i 


samarbete med Klimatsamverkan Skåne under 2014‐2015. Syntesen har fått stor 


uppmärksamhet och bl a blivit ett strategiskt dokument vid Länsstyrelsen Skåne, samt använts i 


undervisning vid LU. 


 15 korta forskningssammanfattningar (briefs) om klimatförändringar, klimatmål, klimateffekter, 


under 2014‐2015. Ytterligare skrifter ges ut under 2016.  


 Skriften ”Klimatforskning vid Lunds universitet” togs fram 2014. Den tjänar som en genomlysning 


av den omfattande klimatforskning som bedrivs vid LU, med kompetenser och forskare vid 


flertalet fakulteter.  


 Antologin: ”15 hållbara lösningar för framtiden” togs fram 2015 med skribenter från många av 


LU:s fakulteter, som skrev om framtida utmaningar och lösningar. Antologin öppnades med en 


genomgång av FN:s nya hållbarhetsmål. 


 LUM temanummer om hållbar utveckling och forskning, nr 5, 2015. 


Erfarenheter 


Forskningen som rapporteras i vetenskapliga tidskrifter når inte ut till de flesta beslutsfattare eller 


andra samhällsaktörer. Det är även svårt att ta del av enstaka forskningsrön som egentligen är 


pusselbitar av en successiv kunskapsutveckling som bidras till av väldigt många forskare och 


forskningsområden. Sammanfattningar och synteser ökar värdet av forskningsresultat och sätter dels 


enskilda dels senaste resultat i ett större perspektiv. För många forskare är det emellertid svårt att 


hitta tid för denna typ av kommunikation som dessutom ofta inte ger akademisk meritering. Hos 


olika organisationer, t ex beslutsfattare och skolor, är behovet stort av ett sådant professionellt 


underlag. Det kan i sin tur skapa genomslag för forskningsresultaten i deras respektive verksamheter. 


Det ger också resultat i kontakter med media och för externa relationer att ha professionellt 


framtagna färdiga texter som ligger rätt i tiden i relation till policyutvecklingen och stora händelser.  
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Uppdrag 4: Stärka Lunds universitet som plantskola för innovation 


och grönt ledar‐ och entreprenörskap  
Syfte 


Uppdragets mål är att öka kunskapen om och ge förebilder för grönt ledar‐ och entreprenörskap 


inom LU. Medverkande på Hållbarhetsforum har deltagit i arbetet för LU:s medlemskap i Climate‐KIC 


och senare dess aktiviteter. Endast en mycket liten del av dessa insatser har kunnat bekostas via 


Hållbarhetsforum, trots att det finns gemensamma nämnare med Hållbarhetsforums fjärde uppdrag. 


Ett urval av aktiviteter 


 Lanseringsevenemang för LU:s medlemskap i Climate‐KIC, för forskare och studenter vid LU, med 


150 interna och externa deltagare inklusive Climate‐KIC ledning.  


 Arrangemang av Climate‐KIC:s sommarskola ”The Journey” under 2015 (åter i juli 2016). Ett 40‐


tal internationella mastersstudenter kommer till Lund under två veckor och förkovrar sig om 


hållbarhet, klimat och entreprenörskap genom att ta del av kompetens och erfarenheter från LU 


och regionen (även under Uppdrag 2). 


 Climate‐KIC:s idéstöd hittills till fem entreprenörer vars förslag grundas till forskning vid LU. 


 Förmedling av information om Climate‐KICs forsknings‐ och utvecklingsutlysningar, specialiserad 


undervisning och associering av LU:s utbildningar till Climate‐KIC, med 


entreprenörskomponenter. 


 Samverkan med LU Innovation kring ”Case Competitions” för studenter (även under Uppdrag 2). 


 Hållbarhetsforum utsedd till Hållbarhetsråd vid Lunds universitet (även under eget avsnitt ovan).  


 Värd för och arrangemang av nätverksträff med stiftelsen TEM:s nätverk ”CSR Skåne” och ”TEM:s 


miljönätverk i Skåne” på temat Insatser för hållbar utveckling i Skåne samt presentation av LU:s 


hållbarhetsforskning vid denna träff (dec 2015). Medverkan på konferensen CSR Øresund med 


aktörer inom hållbarhetsområdet från Sverige och Danmark (maj 2016).  


Erfarenheter 


Inledningsvis upplevdes detta uppdrag som svårt med tanke på att LU redan hade ett antal miljöer 


som engagerar sig i ledar‐ och specifikt entreprenörskap, samtidigt som Hållbarhetsforums budget är 


begränsad. Hållbarhet handlar i mångt och mycket dock om idéer, demonstration och 


genomförandet av nya lösningar. Vårens studenttävling har visat stora utvecklingsmöjligheter i att ha 


en kreativ arena för möten över gränser inom hållbarhetsområdet, till exempel ProLab. Tillkomsten 


av Climate‐KIC till LU är en avgörande utveckling genom det stora nätverket och de många aktiviteter 


den för med sig för forskare, LU:s innovationsinriktade miljöer, studenter och såväl samarbete som 


samverkan med entreprenörer. Hållbarhetsforum har ändå kunnat komplettera andra verksamheter 


vid Lunds universitet, men en fortsättning förutsätter en egen finansiering för Climate‐KIC.  


Planerade aktiviteter under kommande år 
Detta underlag omfattar utöver en redogörelse av 2014‐2015 verksamheten under innevarande år 


(se även Bilaga 1: Verksamhetsplan 2015‐2016 samt Bilaga 2: Lista av aktiviteter, samt Bilaga 3: 


Kommunikationsplan). 


Hållbarhetsforums framtida utveckling är beroende av tillgängliga resurser och vilka prioriteringar 


som görs. Det bedöms som önskvärt att verksamheten kan bedrivas i minst dess nuvarande 


omfattning. Tillsammans med LU:s organisation för Climate‐KIC ger det möjligheter till att inte bara 


fortsätta den påbörjade verksamheten, utan även till fortsatt utveckling. Verksamheten ska oavsett 


fortsätta ge stöd till LU:s verksamheter med existerande resurser och det stöd verksamheterna 







10 
 


efterfrågar. Verksamheten ska även bidra till genomförandet av LU:s strategiska plan, inklusive dess 


betoningar som anknyter till hållbarhetens många dimensioner.  


Under de kommande åren fortsätter vi att bedriva den löpande verksamhet som vi initierat under 


2014‐2015, inklusive kommunikation av relevanta forskningsnyheter från LU, stöd till forskare och 


nätverksarbete. Inom några fokusområden ser vi dessutom stor potential när det gäller att utveckla 


arbetet: 


 Inkludering och engagemang av universitetets studenter i verksamheten. Studenter vid LU har av 


tradition varit starkt engagerade i hållbarhetsfrågor och vi ser en stor potential att stärka vårt 


arbete genom att direkt engagera studenter i verksamheten. Detta har flera aspekter, dels 


engagemang av studentmedarbetare i Hållbarhetsforums arbete, dels genomförandet av 


evenemang som är direkt relevanta för utbildning och utveckling inför framtida karriärer, 


inklusive entreprenörskap och ledarskap. Sådan verksamhet skapar kontakter mellan 


studentorganisationer och verksamheterna, samt för utbildning och forskning med 


hållbarhetstema närmare varandra. 


 Stöd till universitetets forskare när det gäller hållbarhetsaspekter i forskningsansökningar. 


Erfarenheten visar att även om hållbarhet är ett mycket brett och omfattande begrepp, är det 


samtidigt svårt för forskare att fånga begreppet i forskningsansökningar, trots att detta är ett 


krav hos allt fler forskningsfinansiärer, inte minst när det gäller finansiering av tvärvetenskapliga 


projekt. En första positiv pilotinsats med rådgivning kring populärvetenskapligt skrivande för att 


göra ansökan tydligare har gjorts för forskare vid Campus Helsingborg, men för att kunna ge ett 


mer omfattande systematiskt stöd behöver verksamhetens former utvecklas ytterligare och 


möjligheten göras känd för universitetets forskare. 


 Utveckling av Hållbarhetsforums funktion som LU:s hållbarhetsråd. LU:s interna miljö‐ och 


hållbarhetsarbete är ett väsentligt område vad gäller nationell och internationell profilering, för 


att med eget exempel konkretisera att hållbarhet genomsyrar verksamhetens alla områden 


inklusive utbildning, forskning och samverkan. Genom att LU:s miljöchef ingår i 


Hållbarhetsforums styrgrupp, kan denna fungera som ett forum för att över ämnesgränser 


diskutera hur miljö‐ och hållbarhetsarbetet kan utvecklas. 


 Trots universitetets storlek och starka varumärke identifieras inte alltid tillämpliga delar av 


verksamheten som en relevant partner, till exempel när det gäller näringslivs‐ och policyrelaterad 


forskning och strategiska utvecklingsfrågor inom regionen. Ett fokuserat arbete med att stärka de 


regionala och nationella samarbetena inom hållbarhetsområdet kommer att genomföras för att 


visa på relevansen av den stora bredden av forskning på olika fakulteter i dessa samarbeten. 


 Utveckling av ”temaområden”, för att på ett samlat sätt lyfta fram forskning inom ett visst 


forskningsområde. Genom att fokusera verksamheten på temaområden som avlöser varandra, 


ofta kopplade till händelser i omvärlden, ökar vi synligheten i kommunikationen och visar på 


universitetets stora bredd. De under 2015‐2016 tillkomna FN:s hållbarhetsmål (”Sustainable 


Development Goals”, SDG) och Agenda 2030 för deras genomförande är centrala i detta arbete. 


Detta kommer att omfatta bevakning av större internationella händelser och aktiviteter för att 


lyfta fram relevant forskning vid LU, ofta i samverkan med kommunikatörsnätverket vid LU. 
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Bilaga 1 Verksamhetsplan för Hållbarhetsforum 2015–


2016 


Inledning 


Lunds universitets Hållbarhetsforum är inrättat av rektorn för perioden 2014‐2016, vilket följs av en 


utvärdering. Hållbarhetsforum är en utvidgning av det så kallade Klimatinitiativet som bedrevs vid LU 


under 2008‐2013 (Dnr RÄ 2008/54). Hållbarhetsforum är organisatoriskt placerat vid CEC vid 


Naturvetenskapliga fakulteten och har en styrgrupp och föreståndare. Hållbarhetsforumets 


föreskrifter (STYR 2014/435) specificerar närmare dess syfte och uppdrag. Ordförande och ledamöter 


till styrgruppen har utsetts enligt universitetets beslut STYR 2014/301 samt STYR 2015/322. 


Syfte 


Hållbarhetsforum är en paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitetets 


tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskning inom huvudområdena klimat‐, energi‐ och 


hållbarhetsforskning samt relaterade relevanta inomvetenskapliga satsningar. Arenan är även en bro 


mellan samhället och akademin som erbjuder expertis och stöd för forskare och forskargrupper vid 


kontakt med avnämare av olika slag, och inte minst är den en väg in till universitetet för externa 


aktörer som söker samarbeten, forskningsstöd och kunskapsbaserad information. Hållbarhetsforum 


bidrar även till att samhällsutvecklingen granskas kritiskt i ljuset av den forskning som bedrivs vid 


Lunds universitet. 


Hållbarhetsforum är en samlingsplats som med mervärde exponerar ytterligare de etablerade 


centrumbildningar och innovations‐ och kommunikationssatsningar vid LU om klimat‐, energi‐och 


hållbarhetsforskning. Forumet skapar en arena för interna gemensamma satsningar, samt agerar 


som en matchningscentral mellan hela universitetets verksamhet och det offentliga Sverige, 


näringsliv, beslutsfattare och intresserad allmänhet. Forumet skapar även en mötesplats för 


koordinering inför ansökningar inom det ökade antalet breda utlysningar riktade mot att lösa 


komplexa samhällsproblem med därtill kopplade nödvändiga forskningsinsatser på flera områden 


både på nationell och på internationell nivå. 


Resursbas 


Hållbarhetsforumet erhåller medel från rektor på 2 mnkr per år.  


Organisation 


Hållbarhetsforumet leds av CEC:s föreståndare samt biträdande föreståndaren med särskilt ansvar 


för kommunikation. Styrgruppen beslutar om verksamhetens inriktning via en årlig verksamhetsplan 


och budget, och får regelbunden återkoppling om aktuella aktiviteter. Styrgruppens ledamöter kan 


medverka i forumets aktiviteter eller på andra sätt aktivt bidra till verksamhetens genomförande. 


Verksamma vid forumet under 2015 är Henrik Smith (5 %, föreståndare), Markku Rummukainen (5 %, 


ledning), Anna Kristiansson (50 %, kommunikatör), Nina Nordh (50 %, kommunikatör) och Anna 


Ekberg (50 %, forskningskoordinator). 


Hållbarhetsforum har inga egna forskare. 
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Uppdrag och verksamhetsmål 


Uppdrag 1: Att via satsningar på kommunikation och forskningskommunikation utveckla, främja och 


understödja utbyten inom universitetet och mellan universitet och samhälle inom huvudområdena, 


vilket bl a innefattar klimat, energi, ekosystemtjänster, vattenfrågor, effektiv resursanvändning och 


hållbar samhällsutveckling, genom 


 Samverkan med de forskningsmiljöer, centrumbildningar och samverkansenheter som redan 
finns inom LU 


 Samverkan med relevanta studentorganisationer 


 Utveckling av en regelbundet återkommande, öppen seminarieform som plattform för nya idéer, 
nätverkande och spridning av forskningsresultat 


 Att vara en resurs i universitetets kommunikation med allmänheten och journalister i de 
hållbarhetsrelaterade frågor som ryms inom uppdraget 


 Att utveckla former för nätverk och dialog med prioriterade målgrupper utanför akademin 


 Administration av universitetets representation vid FNs klimatmöten 


Uppdrag 2: Att samordna rapporter och syntesskrivningar mellan och inom huvudområdena genom 


 Att i samråd med universitetets forskare föreslå relevanta ämnesområden och därefter stödja 
arbetet genom initiering av nätverk och möten 


Uppdrag 3: Att koordinera och stärka universitetets satsningar i konkurrensen om anslag från breda 


utlysningar inom områden kopplade till forumets huvudområden genom 


 Att i form av seminarier och workshops initiera nya kontakter och samarbeten mellan 
universitetets forskare  


 Att skapa möten mellan universitetets forskare och större nationella och internationella 
forskningsplattformar och organisationer 


Uppdrag 4: Att stärka Lunds universitet som plantskola för innovation och grönt ledar‐ och 


entreprenörskap genom 


 Att uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på grönt ledarskap inom universitetet 


 Att i samverkan med LU Innovation System och LU Open Innovation Center kanalisera näringsliv 
och universitetets medarbetare och studenter till Climate‐KIC 


Genomförande 


Hållbarhetsforum arbetar med genomförandet av verksamhetsmålen genom kommunikation och 


aktiviteter som beskrivs närmare i en kommunikationsplan och en aktivitetslista. 


Kommunikationsplanen och aktivitetslistan förbereds inför varje verksamhetsår och uppdateras vid 


tillkommande prioriteringsbehov, t ex vid nya utvecklingar internt eller i omvärlden. 
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Bilaga 2. Lista aktiviteter 2014–2016 


Koordinera och stärka forskning 


Aktiviteter: 


 Seminarium med Future Earth (global forskningsplattform inriktad på hållbarhetsfrågor, 


www.futureearth.org) och SSEESS (”Swedish Secretariat for Environmental Earth System 


Sciences”, www.sseess.org) för att ge LU‐forskare möjlighet att närmare bekanta sig med dessa, 


deras olika roller, vilka aktiviteter och satsningar som står på agendan och vilka som kan ta del av 


dem, samt skapa kontakter. 


 Ledning och administration av Climate‐KIC, vilket omfattar engagemang i Climate‐KICs utveckling 


av verksamhet, allmän och riktad spridning av information om forskningsutlysningar och råd till 


forskare om hur man kan komma vidare i ansökningsprocessen. 


 Utredning av eventuellt medlemskap i det internationella ”Sustainable Development Solutions 


Network” (SDSN, http://unsdsn.org), upprättat på initiativ av FN:s generalsekreterare. 


 Förmedling av handledare till kommundoktorander, dvs. doktorander som arbetar i skånska 


kommuner men genomför doktorandprojekt på deltid som del av sin kompetensutveckling. 


 Seminarium för forskare kring Interreg Öresund‐Kattegat‐Skagerak, planerat till september 2016. 


Nätverk och samverkan 


Aktiviteter: 


 Nätverk med kommunikatörerna inom de olika institutioner/centra/fakulteter som har forskning 


inom hållbarhetsområdet för att dela information, evenemang och öka samverkan. 


 Temanummer av LUM nr 5/15 med fokus på LU:s hållbarhetsforskning (Dags att 


handla/forskarens roll.) 


 Samverkan och framhävande av andra nätverk, centra och portaler inom LU som verkar inom 


hållbarhetsområdet (exempelvis LTH:s forskningsportaler, Urban Arena osv).  


 Samverkan med LUIS för att uppmuntra till fler projekt inom hållbarhetsområdet, t ex case‐


tävlingen för studenter. 


 Samverkan med studentorganisationerna som har hållbarhet som gemensam nämnare: Hållbart 


Universitet, Lund Sustainable Engineers, Oikos Lund, LUGN. 


 Administration av LU:s representation vid FN:s klimatmöten. 


 Samverkan med Lunds kommun kring gemensam hållbarhetsvecka under LU350. 


 Samverkan med större nätverk och organisationer m.m. inom hållbarhetsområdet (t ex Hållbar 


utveckling Skåne, Stiftelsen TEM, Kommunförbundet, Klimatkommunerna, Klimatsamverkan 


Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Svenska Kyrkan, Nationellt Kunskapscentrum för 


Klimatanpassning vid SMHI). 


 Fortbildningsmaterial om hållbar utveckling med hjälp av hållbarhetsantologin för 


miljöintresserade, lärare m fl tillsammans med skånska studieförbund och Hållbar utveckling 


Skåne. 


 Utredning av medlemskap och aktiviteter i Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 


 Flertal aktiviteter inom Climate‐KIC. 


 Utredning av samverkan med Stockholm Environment Institute (SEI). 


   







14 
 


Seminarier och events 


Aktiviteter:  


 Workshops och seminarier för forskare vid LU med interna och externa föreläsare, t ex:  


o besök av Future Earth och SSEESS för att klargöra deras olika roller, vilka aktiviteter och 


satsningar som står på agendan och vilka som kan ta del av dem, maj 2015. (Avsåg även 


forskningsinitiering) 


o Seminarium om styrmedel för fossilfri trafik, september 2016 


o Kemikaliedag som uppstart för internt nätverk bland forskare, och som inspiration för 


både forskare, studenter, kommuner, ideella organisationer m fl (oktober 2016) 


 Workshops, seminarier och cases för studenter vid LU:  


o Case‐tävling (Circular economy and green finance) och seminarier, våren 2016. 14 


inskickade tävlingsbidrag 


o Efter Paris‐seminarium våren 2016 


 Årligt event Hållbarhetsforum för LUs forskare  


o Lanseringsevent den 26 februari 2015 


o Hösten 2016 – Möten över gränser (preliminärt i oktober) 


 Almedalen, arrangera seminarium: 


o 2 juli 2015: Kan en ny kalkyl rädda klimatet? 


o 6 juli 2016: Varför är avfall så billigt? 


o 6 juli 2016: Skogen, kemin, stålet och klimatet – konsekvenser för politik och forskning 


 Föreläsningskvällar i samverkan med Lunds Stadsbibliotek 2014 


o 29 april – Handfallenhet löser inte klimatfrågan (Margot Wallström tillsammans med 


forskarpanel) 


o 20 oktober – På väg mot en hållbar framtid: hur hållbar kan jag vara? (forskarpanel) 


 Föreläsningskvällar i samverkan med Lunds Stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och Lunds 


kommun där bl a forskare från LU medverkar 2015: 


o 5 mars – Drivkrafter för samhällsförändring (Mikael Klintman) 


o 18 mars – Hälsa och ohälsa i en värld som förändras 


o 20 april – Vatten i den hållbara staden 


o 21 sept – Inför Paris (Roger Hildingsson m fl) 


o 22 sept – Bikes vs Cars (Vera Chudnikova, Hållbart Universitet) 


o 12 okt – Tillväxt (Fredrik N G Andersson) 


o 3 nov – Steget efter sopsortering (Anette Svingstedt) 


o 16 nov – Vad är hållbarhet? (panel med forskare från LU) 


 Föreläsningskvällar i samverkan med Lunds Stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och Lunds 


kommun där bl a forskare från LU medverkar 2016: 


o 3 februari – Mera rotfrukter (kocken Thomas Drejing inspirerar till mer veg. mat) 


o 10 februari – Den nya klimatpolitiken (Roger Hildingsson) 


o 17 februari – Att ändra resmönster (Lena Hiselius) 


o 6 april – Att hantera risk? (Åsa Knaggård) 


o 13 april – Nerväxt eller oväxt, vad menas? (Alexander Paulsson) 


o 27 april – Cykeln i ett hållbart samhälle (Till Koglin och Charlotte Hagström) 


Under planering: 


o 21 september – Håkan Johansson, klimatsamordnare på Trafikverket 


o Oktober – Johanna Alkan Olsson om hållbar stadsutveckling/vad är hållbarhet? 


o Oktober – Kemikalier i vardagen 


o Oktober – Koldioxidbantning 


o Oktober – Omställning till ett hållbart samhälle 
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 Hållbarhetsföreläsningar i Stadshallen våren 2016 (medverkan vid delar av planeringen): 


o 2 mars – Hållbar design av produkter (Carl Dalhammar, IIIEE) 


o 6 mars – Fossiloberoende fordonsflotta 2030 (Mattias Goldman, Fores) 


o 16 mars – Miljömärkning av mat m.m. (Eva Eiderström, SNF) 


o 23 mars – Skönlitteratur om miljö (Paul Tengart) 


 The road to – and from – Paris: A climate conversation with Anna Lindstedt: Samtal mellan 


Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och Kimberly Nicholas, 15 mars 2016 på Lunds 


Stadsbibliotek 


 Konferens om cirkulär ekonomi för näringsliv och kommuner i Skåne 24 maj 2016: 


Samarrangemang med Hållbar utveckling Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Klimatsamverkan Skåne m 


fl. Inbokade talare från LU är Carl Dalhammar och Lina Wedin‐Hansson 


 Stiftelsen TEM och nätverket CSR Skåne: värd för CSR Skånes nätverksträff den 9 dec 2015 och 


deltagare på mässan CSR Øresund, 19 maj 2016  


Webb, press, nyhetsbrev och sociala medier 


Aktiviteter: 


 Svensk hemsida med extern huvudmålgrupp (2014‐). Fokus på nyheter, events och forskning 


 Engelsk hemsida med intern huvudmålgrupp (2015‐). Fokus på engelskspråkiga forskare och 


studenter inom LU  


 Ett internt nyhetsbrev på engelska/svenska en gång per månad om nyheter och aktiviteter inom 


hållbarhetsområdet skickas ut via mejl till prenumeranter. Antal prenumeranter: 590  


 Twitterkonto @sustforum_LU uppstartat sommaren 2015, för forskningsnyheter inom hållbarhet 


och events Antal följare: 573  


 Facebook‐sida @sustainabilityforum uppstartat januari 2016, med fokus på events och nyheter 


relevanta framför allt mot målgruppen studenter. Antal följare: 200  


 Expertlista för journalister med forskare från hållbarhetsområdet  


 LUM‐artiklar om hållbar utveckling och deltagande i LUM‐redaktionen 


Pressreleaser och debattartiklar  


 Rapport bekräftar att klimatförändringen påverkar allt liv på jorden (2014) 


 Ängar och hagar behöver mångsidigare grannar (2014) 


 Solens aktivitet påverkar naturlig klimatförändring (2014) 


 Ny rapport för ett klimatsäkrat Skåne (2015) 


 Europeisk satsning kartlägger växthusgaserna (2015) 


 Svårt att sätta pris på naturen (2015) 


 Skogen ‐ välskött eller misskött? (2015) 


 Värmeböljor i klimatförändringens spår – varmare, längre, oftare! (2015) 


 Klimatmigration i fokus för officiellt sidoevenemang vid COP21 (2015) 


 Lunds universitet stärker sitt klimatarbete (2015) 


 Unik fältstudie visar att vilda bin far illa av växtskyddsmedel (2015) 


 Östrogen från p‐piller påverkar fiskar negativt (2016) 


   







16 
 


Trycksaker 


 Broschyr om Hållbarhetsforum 


 Korta skrifter (”briefs”) om forskning:  


o Klimatkänslighet och utsläppsbanor, Författare: Marianne Hall och Markku 


Rummukainen 


o Klimatet tar inte paus, Författare: Marianne Hall och Markku Rummukainen 


o Partiklar i atmosfären påverkar klimatet, Författare: Erik Swietlicki 


o Paleoklimatet informerar oss om framtiden, Författare: Svante Björck 


o Fönstret för tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas, Författare: Markku 


Rummukainen 


o Klimatförändringen, ekosystem och arter, Författare: Henrik Smith 


o Klimatförändringar leder till fler värmeböljor och mer värmestress – förutsägbart men 


svårhanterligt, Författare: Lennart Olsson 


o Globala utsläppen ökar, men måste ner, Författare: Markku Rummukainen 


o Cities and climate change: The great decarbonisation challenge, Författare: Lena Neij, 


Harriet Bulkeley, Kes McCormick 


o The fragmentation of international climate politics, Författare: Fariborz Zelli och 


Johannes Stripple 


o Consumption and climate change, Författare: Oksana Mont 


o Urban focus in climate change adaptation and risk reduction, Författare: Christine 


Wamsler 


o Economic incentives – useful, but not sufficient for meaningful mitigation efforts, 


Författare: Luis Mundaca 


o Towards a Green Energy Economy? Författare: Lena Neij and Luis Mundaca 


o Tvågradersmålet, Författare: Markku Rummukainen 


 Broschyr om klimatforskningen vid LU, 2014 


 Temanummer av LUM nr 5/15 med fokus på LU:s hållbarhetsforskning 


 ”Hållbarhetsantologi” som spänner över flera verksamheter inom LU: ”15 nedslag i 


hållbarhetsforskningen”  


 Klimatsäkrat Skåne, syntesrapport där Hållbarhetsforum varit delaktig i arbetet med rapport och 


lanseringsevent i januari 2015 


 Broschyr på engelska om klimatforskningen vid LU och i Sverige: ”Climate research at Lund 


University – and in Sweden”, 2016, för ett Universitas21 evenemang i Maryland. 


Innovation och grönt ledarskap 


Aktiviteter:  


 Lanseringsevent för LU:s medlemskap i Climate‐KIC, för forskare och studenter vid LU, med 150 


interna och externa deltagare inklusive hela Climate‐KIC:s ledning  


 Medverkan i Climate‐KIC: Information om evenemang för studenter och unga entreprenörer 


 Sommarskolan i Climate‐KIC, ”The Journey” 2015 (samt återigen 2016) 


 Samverkan med LU Innovation kring bl a case competitions för studenter 


 Hållbarhetsforum utsedd till Hållbarhetsråd vid Lunds universitet 


 Synliggörande i LUM med artiklar om hållbarhetsprojekt med fokus på grönt ledar‐ och 


entreprenörskap vid LU 
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Omvärldsbevakning 


Aktiviteter:  


 Omvärldsbevakning av viktiga händelser under året (konferenser, klimatavtal m m.) för att kunna 


publicera relevant material vid rätt tidpunkt, exempelvis en artikelserie på Hållbarhetsforums 


webb inför Paris 2015 


 Nätverk hållbarhetskommunikatörer, bl a dela kalendariehändelser, retweeta inlägg, möten m m 


 Följa relevanta sociala medier 


   







18 
 


Bilaga 3. Kommunikationsplan Hållbarhetsforum 


2015–2016 


Om Hållbarhetsforums verksamhet 


Lunds universitets hållbarhetsforum (HF) är en universitetsgemensam paraplyorganisation som 


binder samman och stödjer universitets klimat‐, energi‐ och hållbarhetsforskning. Hållbarhetsforum 


ska utgöra en bro mellan samhället och akademin inom dessa områden ‐ både som stöd för forskare 


och forskargrupper när det gäller avnämarkontakter men också som en väg in i universitetet för 


externa kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information. 


Hållbarhetsforums uppdrag  


1. att koordinera och stärka universitetets satsningar i konkurrens om anslag från breda utlysningar 


inom relaterade områden 


2. att via kommunikation utveckla, främja och stödja utbyten inom universitetet och mellan 


universitetet och samhället inom relaterade områden, bland annat klimat, energi, 


ekosystemtjänster, vattenfrågor, effektiv resurshantering och hållbar samhällsutveckling 


3. att samordna rapporter och synteser inom huvudområdena 


4. att stärka Lunds universitet som plantskola för innovation och grönt ledar‐ och entreprenörskap. 


Syfte 


Den interna kommunikationen har till syfte att:  


 visa på vad hållbarhetsforskning är och hur forskarna inom olika områden ”passar in” i den 


 skapa kontakter över fakultets‐ och institutionsgränserna 


 visa hur man som forskare kan dra nytta av Hållbarhetsforum 


 stärka möjligheterna för samverkan till breda forskningsutlysningar och innovationsprojekt 


Den externa kommunikationen har till syfte att:  


 vara en bro för kontakter mellan samhälle och universitet 


 att lyfta och visa på den bredd som LU har inom forskning kring ämnen som rör ”hållbarhet” 


 lyfta ämnet hållbarhet som del av LUs kompetensområde inom forskningen 


Målgrupper 


Huvudmålgrupperna för Hållbarhetsforum är:  


 Internt (språk: engelska) 


o forskare och studenter inom LU som arbetar med områden inom ”hållbarhet” 


 Externt (språk: svenska) 


o beslutsfattare, myndigheter, organisationer 


o näringsliv 


o intresserad allmänhet 


o journalister och branschforum 
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Teman som håller samman 


En av utmaningarna med begreppet ”hållbarhet” är att det spänner över en oerhörd bredd. LU är i sig 


är dessutom en stor organisation där utmaningen kan vara att få forskarna att se sin roll inom 


området ”hållbarhet”.  


I Hållbarhetsforums arbete vill vi därför utgå från de övergripande globala mål för hållbar utveckling 


som nyligen tagits fram inom FN, ”Sustainable Development Goals” 2015. Det ger ett ramverk för hur 


Hållbarhetsforum kan kommunicera om hållbar utveckling inom olika teman i form av artiklar, 


seminarier, korta målgruppsanpassade skrifter, forskningsinitiering osv, och för att hålla ihop 


aktiviteter samtidigt som det ger utrymme för att lyfta olika 


fakulteter/institutioner/forskningsprojekt.  


Det tematiska arbetet ger dessutom möjligheter att hitta intresserade målgrupper och locka till 


webben för ett helt tema, snarare än en separat artikel. Utöver temaperioderna tillkommer löpande 


kommunikation från Hållbarhetsforum i samverkan med övriga kommunikatörer vid Lunds 


universitet om aktuella forskningsnyheter och andra publikationer, konferenser m m. 
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Strategisk plan 2017-2026 för Lunds universitet 
 
Lunds universitet grundades 1666 och har alltsedan dess varit ett centrum för bildning och 
lärdom. Idag räknas det till ett av Sveriges främsta universitet med en ledande internationell 
position.   
 
En stor del av framgångarna kan tillskrivas universitetets förmåga att utnyttja den unika 
ämnesbredden och skapa gränsöverskridande samarbeten. Bredden är en av universitetets 
styrkor liksom studentmedverkan, internationalisering och nära samverkan med omvärlden. 
 
Dessa styrkor kommer att vara än viktigare de kommande tio åren då samhället står inför 
stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hållbar utveckling, migration, digitalisering 
och demografiska förändringar. En tydlig strategisk förflyttning krävs för att Lunds universitet 
ska utvecklas som stabil bärare av kunskapskultur i en föränderlig omvärld samt stärka sin 
position som ett ledande lärosäte och en inspirerande samhällskraft.  
 
I den strategiska planen för 2017-2026 lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram. I dessa 
anges att utbildning och forskning ska vara sammanflätade och sträva efter högsta kvalitet. 
Komplexa samhällsutmaningar ska mötas genom att utnyttja ämnesbredden, 
tvärvetenskapliga samarbeten och förstärkt samverkan med omvärlden. Universitetet ska 
fortsätta utvecklas i sin strävan att vara internationellt ledande. Lunds universitet ska 
attrahera och behålla engagerade och entusiastiska studenter och medarbetare samt betona 
hållbar utveckling. Under kommande år finns stora möjligheter i de unika 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och denna potential ska nyttjas maximalt.  
 
För att nå uppsatta mål behöver universitetet göra aktiva vägval, vilket sker genom att det 
kollegiala ledarskapet utvecklas. Det krävs också ett öppet och kreativt klimat där en 
mångfald av människor möts, växer och samverkar – i kombination med ett ifrågasättande 
och kritiskt förhållningssätt skapas möjligheter till oväntade genombrott. Verksamheten, 
förhållningssättet och resultaten ska göra universitetet till en ledande och inspirerande 
förebild i samhället. 
 
 
 


Värdegrund 
Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de 
grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta 
Universitatum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå 
fria från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, 
integritet och kvalitet.  
 
Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. 
Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas 
lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och 
rättigheter.  
 
Ytterligare värderingar kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid: kritiskt 
och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, 
medmänsklighet och humor.  
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Vision 


Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår 
värld och människors villkor 


 
 


Prioriterade områden 2017-2026 
 
1. Högsta kvalitet inom utbildning och forskning  
• Grundutbildning, forskarutbildning och forskning ska sträva efter högsta kvalitet.  
• Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både undervisas och 


forskas och där meritering inom utbildning och forskning likställs. 
• Studenter och doktorander ska ständigt möta nya utmaningar i utbildningen. Lärarna ska 


ha hög pedagogisk kompetens och ökad pedagogisk kvalitet ska särskilt premieras. 
• Mångfald i utbildning och forskning ska stärkas genom breddad rekrytering. 
• Forskningen ska bedrivas i dynamiska och välorganiserade miljöer och vara etiskt 


förankrad. Den ska bygga på kritiskt tänkande och eftertanke samt tillåta risktagande. 
Forskningsresultaten ska vara öppet tillgängliga. 


• För att nå kvalitetsmålen inom utbildning och forskning krävs ändamålsenlig infrastruktur 
och stödverksamhet. 
 


 
2. Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna 


• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet och med 
andra lärosäten ska stimuleras och nya samarbeten utvecklas. Hinder för samarbeten 
ska identifieras och undanröjas. 


• Aktiv samverkan med offentlig sektor, kulturområdet, samhällslivet, näringslivet och 
alumner ska vidareutvecklas och underlättas.  


• Lunds universitet ska ta ett stort samhällsansvar och möta de globala 
samhällsutmaningarna, exempelvis i arbetet för hållbar utveckling. 


• Samverkan och integration med universitet och andra partners i Öresundsregionen ska 
stärkas. 


• Universitetet ska vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället, samhällsdebatten och 
kulturlivet. I detta ingår att synliggöra verksamheten. 


 
3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter 
• Det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i verksamheten 


liksom i bemötandet och upplevelsen av universitetet. 
• Det ska finnas goda möjligheter för internationell rörlighet för studenter och 


medarbetare. 
• Universitetet ska vara attraktivt för internationella studenter och medarbetare. 
• Universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i 


tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21. 
 
4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer 
• Det kollegiala ledarskapet ska utvecklas för att stärka det kritiska samtalet och nå 


målen.  
• Ledare och chefer på alla nivåer ska ha rätt kompetens och förmåga att prioritera, leda 


och genomföra förändringar som utvecklar verksamheten och dess kvalitet.  
• Lunds universitet ska arbeta för och utveckla ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap 


som genomsyras av att vi är ett universitet med en stor mångfald bland medarbetarna. 
• Lunds universitet ska säkerställa ett välfungerande studentinflytande på alla nivåer. 
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5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer 
• Lunds universitet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd. 
• Tydliga karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med 


rekryteringar.  
• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra 


likabehandling för både studenter och medarbetare. 
• Campusmiljöerna ska vara inbjudande för både studenter, medarbetare och besökare. 


Detta gäller inte minst universitetets kulturverksamheter. 
 


6. Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt 
• Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara aktiv i 


utvecklingen av ESS. Universitetet ska också utveckla sin utbildning och forskning 
genom anläggningarna. 


• Universitetet ska vara en nod för nationella och internationella samarbeten och 
samverkan med offentlig sektor och näringsliv kring MAX IV och ESS samt vara en 
drivande kraft i utvecklingen av Science Village Scandinavia.  
. 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


Utvärdering av universitetsstyrelsens arbete 


Vid universitetsstyrelsens sammanträde 2016-09-20 lyfte styrelsen frågan om att 
göra en utvärdering av styrelsens arbete. Beslut om en utvärdering ska fattas på 
sammanträdet 2016-10-28. Utvärderingen är dels avsedd som ett underlag för den 
nomineringsgrupp som ska ta fram förslag till nya externa ledamöter våren 2017. 
Dels som ett underlag för den nya styrelse vars mandatperiod börjar 2017-05-01.  


Docent Hans Modig har vid två tidigare tillfällen, 2009 och 2012, utvärderat 
styrelsens arbete. Hans Modig är mycket väl insatt i såväl styrningen av svenska 
universitet och högskolor som i förhållandena vid Lunds universitet. Det föreslås 
att styrelsen även denna gång uppdrar åt Hans Modig att genomföra utvärderingen. 
På detta sätt skapas kontinuitet och jämförbarhet med tidigare utvärderingar. I den 
utsträckning liknande undersökningar gjorts vid andra lärosäten är det också 
önskvärt att se vilka likheter och skillnader det finns mellan lärosätena vad gäller 
styrelsearbetet. Uppdraget föreslås rapporteras 2017-01-31 och därefter presenteras 
för universitetsstyrelsen.  


Förslag till beslut: 


Styrelsen beslutar att uppdra åt docent Hans Modig att utvärdera arbetet inom 
Lunds universitets styrelse. Rapport ska lämnas senast 2017-01-31 och 
presenteras vid styrelsens sammanträde 2017-02-15. 


2016-10-11 


Universitetsstyrelsen 
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PM med förslag till beslut 
Bilaga 7





		Utvärdering av universitetsstyrelsens arbete
















































 


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 2016-08-26 – 2016-10-06 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran
/kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Lisa Rydén Med fak Kirurgi Befordran 2016-09-15 


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


30 st. 43 % 59 % 
Utlysningar 1 st. 7 st. 


Befordringar 11 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. 


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


33 st. 39 % 61 % 


2016-10-06 
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